ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECTIE PARTICIPANTI
PROIECT ERASMUS+
ARTS+
2018-1-RO01-KA102-048104
Fluxul 3 (MUZICA) – iulie-august 2019, Spania
Dragi elevi,
In vederea participării la concursul de selecție (fluxul 3, MUZICA) în cadrul Proiectului Erasmus+
KA1, 2018-1-RO01-KA102-048104 “ARTS+”, beneficiar Colegiul Național de Artă “Octav Băncilă”
Iași, candidații trebuie să îndeplinească următoarele:
1. Secția MUZICĂ
CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:
1. Să fie elevi la Colegiul Național de Artă “O. Băncilă” Iași, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, profilul
MUZICĂ (instrumentele orchestrei simfonice) în anul școlar 2018-2019;
2. Sa nu fi participat la nicio mobilitate finanțată prin Programul Erasmus+ Acțiunea Cheie 1 VET
Mobility
3. Să respecte toate cerințele/termenele limită prevăzute în anunțul de selecție.
CRITERII DE SELECTIE:
1. Competente profesionale practice dovedite în cadrul probei practice:
de valorificare a tehnicilor de interpretare instrumentala, descifrare a partiturii si optimizare a
interpretarii
2. Competente de comunicare verbală în limba engleză – nivel A1/A2 + termeni de specialitate
(interviu in limba engleză);
3. Competente cheie si calitati personale (este un bun coleg, este tolerant, respecta reguli si
termene limita, poate sa lucreze in echipa, este adaptabil la un mediu nou, asculta si pune in
practica indicatii primite, este dispus sa iasa din zona de confort, se implica in activitati
extracurriculare relevante pentru dezvoltarea propriei personalitati, manifesta receptivitate in ceea ce
priveste solicitarile scolii, are un spirit voluntar, este punctual, stie sa-si organizeze bine timpul, are
capacitatea de a gasi solutii practice la probleme de zi cu zi (CV, recomandare diriginte);
4. Cunoaștere proiect și disponibilitate valorificare rezultate proiect (CV, recomandare diriginte).
PROBE EVALUARE:
1. EVALUARE DOSAR CANDIDATURA (10 puncte)
2. PROBA PRACTICA (70 puncte)
3. INTERVIU IN LIMBA ENGLEZA (20 puncte)
4. *PERFORMANŢĂ IN DOMENIUL MUZICA – premii/participări individuale la Olimpiade și
Concursuri naționale din Calendarul Activităților Educative Școlare aprobat de MEN (2,5
puncte/premiu)
DOSAR CANDIDATURA - punctaj maxim 10 puncte pentru formularul tip de candidatură și pentru
CV.
Va conține :
1. Cerere înscriere (Anexa 1)
2. Adeverință elev CNAOB + recomandare diriginte (Anexa 2)
3. Copie CI
4. Acord participare părinți (Anexa 3) *În cazul în care unul din părinți este plecat din țară, sau este
în imposibilitatea de a semna, părinte care răspunde de elev își va asuma răspunderea și pentru
celalalt părinte. Această asumare se realizează printr-o declarație de mână, care va specifica și
faptul că părintele plecat va semna procura cu cel puțin o lună înainte de mobilitate.
5. Angajament susținere atestat profesional la sfârșitul clasei a 12-a (Anexa 4)
6. Adeverință medicală (medic familie sau medicul școlii) care să dovedească faptul că este „clinic
sanatos” și apt pentru a participa la mobilitate
7. Formular tip de candidatură completat în limba română și semnat (Anexa 5)

8. CV Europass română și engleză, semnat și datat pe fiecare pagină (Anexa 6)
9. Recomandare dirijor orchestra (Anexa 7)
10. *Dovezi ale apartenenței la un grup dezavantajat (dacă este cazul) (de ex. domiciliu rural, parinti
migranti, venituri reduse,dizabilitati, rromi). Dovezile vor fi completate de mana, datate si semnate
doar de catre persoanele care le elibereaza/care isi asuma cele inscrise. Aceste puncte se acorda
doar daca se obtine un minimum de 50 de puncte la proba practica.
11. *Copii certificate participare/premii Olimpiade și concursuri Naționale din Calendarul Activitatilor
Educative Scolare
Dovezile 1-6 sunt necesare pentru înscrierea în concurs, iar formularul tip de candidatură in limba
romană, Curriculum Vitae (format Europass) in limba romana si engleza, recomandarea profesorului
de orchestra vor fi evaluate şi li se vor acorda punctajul în funcţie de:
 relevanța abilităților/experienței/calităților personale/profesionale descrise pentru activitătile
prevăzute în proiect;
 motivația participării la activitătile proiectului;
 felul în care candidatul îşi propune să multiplice şi să împartășească rezultatele proiectului după
participarea la stagiu;
 calitatea argumentării ideilor.
INTERVIU IN LIMBA ENGLEZA – punctaj maxim 20 puncte
Durata interviului: între 5 și 10 minute cf "Ghid Structurat evaluare interviu". Se vor evalua
competențele lingvistice de comunicare orala în limba engleză prin adresarea de intrebări in legatura
cu: motivatia participarii, hobby-uri si interese personale si legate de domeniul artistic, experiente
relevante, gasire de solutii la probleme legate de viata de zi-cu-zi etc, cunoașterea unor termeni de
specialitate.
Criterii de evaluare: fluență, acuratețe, spontaneitate, vocabular adecvat etc.
PROBA PRACTICA (70 puncte)
Participantii vor sustine o proba practica de 10-15 minute care constă din:
1. interpretarea unei lucrari studiate la clasa de instrument individual (maximum 5 minute)
2. interpretarea unor fragmente din bibliografie, indicate de comisia de selectie (un fragment
cantilenă si un fragment pasaj tehnic) – maximum 5 minute
3. citire la prima vedere din partitură a unui fragment ales de comisie (un fragment cantilenă si un
fragment pasaj tehnic).
GRAFIC ACTIVITATI DE SELECTIE:
9.12.2018 - 22.12.2018 - depunerea dosarelor la Secretariatul liceului.
Atentie! Aceste documente vor fi trimise si electronic la adresa de e-mail a proiectului
erasmuscnaob@gmail.com, respectand aceleasi date limita.
20.01.2019 afisarea listei cu candidatii care vor participa la probe practice (dosare complete), a
orarului si a locatiei pentru interviu și pentru proba practică, pe Pagina Facebook de proiect, pe
siteul colegiului, la Panoul de proiect.
22.12. 2018 - 19. 01.2019 evaluare dosare candidatura
23.01.2019 proba practica (15 minute)
29.01.2019 interviu in limba engleza (5-10 minute)
31.01.2019 afisarea rezultatelor
31.01.2019 depunerea contestatiilor între orele 10-12 la Secretariatul Colegiului
01.02.2019 solutionare contestatii si afisare rezultate finale (elevi admisi, rezerva si respinsi)
16.02.2019 ora 12, intalnire cu elevii selectionati si părinții acestora. Prezenta este obligatorie!
Toate anexele necesare sunt disponibile pe grupul Facebook al elevilor inscrisi in concurs deschis
prin ARTS ERASMUS https://www.facebook.com/arts.erasmus.9 sau prin solicitarea lor pe adresa
erasmuscnaob@gmail.com
OPIS DOSAR (respectandu-se ordinea de mai jos):
1. Cerere înscriere

2. Adeverință elev
3. Copie CI
4. Acord participare
5. Angajament susținere atestat profesional
6. Adeverință medicală
7. Formular tip de candidatură
8. CV Europass română și engleză
9. Recomadare dirijor orchestra
10. *Dovezi ale apartenenței la un grup dezavantajat
11. *Copii certificate participare/premii Olimpiade și concursuri Naționale din CAES
INSTRUCTIUNI DEPUNERE DOCUMENTE SELECTIE:
• Dosarul de înscriere va fi depus la Secretariatul Colegiului in format fizic pe baza de semnatura.
• Fiecare document va fi scanat, salvat in format PDF si denumit cu nume prenume candidat +
demunirea documentului asa cum apare in opis. (ex. popescu_ionel_adeverinta_elev.pdf.).
Formularul de candidatura si CV in limba engleza vor fi atasate si in format word.
• Toate documentele vor fi reunite intr-un folder arhivat, denumit nume prenume candidat + clasa de
provenienta+instrument (ex. popescu_ionel_10A_vioara.pdf/word.) si trimise si in format electronic
prin atasare arhiva la adresa erasmuscnaob@gmail.com. E-mailul va avea ca subiect: “Dosar nume
prenume, sectia, clasa, instrument” (ex. Dosar Popescu Ionel, MUZICA, 10A, vioara);
BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA
LIMBA ENGLEZA
https://pt.slideshare.net/teresapmt…/ket-speaking-activities
http://elementaryespe.blogspot.com/2015/08/questions.html
ORCHESTRA
Bibliografie și linkuri internet utile pentru pregătire:
1. Giuseppe Verdi, La forza del destino
https://www.youtube.com/watch?v=AUuJxE-iWbo
2. L. van Beethoven, Simfonia nr. 7
https://www.youtube.com/watch?v=ahvrHrPGi1k
3. George Enescu, Rapsodia română nr. 1
https://www.youtube.com/watch?v=0u95RgJWjwM
4. Maurice Ravel, Bolero
https://www.youtube.com/watch?v=hfz3oJvru4E
5. Leonard Bernstein, Uvertura Candide
https://www.youtube.com/watch?v=Y_UmpD0ngHY
6. D. Shostakovich, Valsul nr. 2
https://www.youtube.com/watch?v=qPmnn_iTQJE
CALCULAREA PUNCTAJULUI:
10p dosar+20p interviu+70p proba practică = 100p + *maximum 10 puncte bonus +*maxim 10
puncte performanţă. Punctaj maxim posibil, 120p.
Acordare puncte bonus: 1p domiciliu rural, 1p parinti migranti, 1p venituri reduse, 1p navetisti, 1p
etnie rroma 1p fam >3 copii/monoparentala/parinti divortati, pe baza de dovezi.
Punctele pentru performanta vor fi adaugate doar în cazul punctajelor egale, pentru departajare.
Rezultatele vor fi afisate in ordinea descrescatoare a punctajelor, precizându-se elevii admiși,
rezervă și respinși.
NUMĂR CANDIDAŢI SELECTAŢI:
In total vor fi selectati 30 de titulari si 5 rezerve, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe
instrumente.

Eventualele contestatii pot viza doar analiza dosarului, proba practica si proba de interviu neputand
fi contestate.
Pentru informatii suplimentare va rugam vizitați pagina Facebook a
proiectului https://www.facebook.com/arts.erasmus.9 sau scrieti-ne la adresa de e-mail:
erasmuscnaob@gmail.com
SUCCES!
Anunț publicat în data de 20/11/2018
Director,
Prof. Gheorghe Gheorghiță-Vornicu
Coordonator proiect 2018-1-RO01-KA102-048104,
prof. dr. Mihaela Chiribău-Albu

