LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL
Structura: LICEUL TEHNOLOGIC “HENRI COANDĂ”
425100 BECLEAN
BISTRITA-NASAUD
Str. Piata Libertatii, nr. 2, tel/fax 0263-343449

ANUNŢ
Liceul Tehnologic Agricol Beclean, structura LICEUL TEHNOLOGIC „HENRI
COANDĂ” Beclean, organizează selecția echipei de elevi pentru participarea la parteneriatul
strategic cu titlul: „Tehnici de recuperare a deșeurilor textile și reducerea pierderilor la
șablonarea realizată pe programul CAD Gemini” cu număr de referință 2022-1-RO01KA122-VET - 000072686.
Mobilitatea va avea loc în Mersin, Turcia și Barcelona, Portugalia în perioada
martie-aprilie 2023. Organizarea concursului, conform Calendarului de selecție:
➢ 14-17 noiembrie 2022, ora 14.00)
➢ 18 noiembrie 2022: Interviul de selecție (susținerea unui interviu în limba
engleză)
➢ 21-22 noiembrie 2022: Analiza dosarelor de către comisia de selecție
➢ 23 noiembrie 2022: Afișarea rezultatelor (pe site; la avizierul liceului)
Pentru participarea la concursul de selecție, candidații trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
Condiții de eligibilitate:
1. participanții la selecție trebuie să fie elevi ai învățământului profesional ai Liceului
Tehnologic Agricol, structura Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean;
2. elevii trebuie să aibă acordul părinților de participare la mobilități din altă țară;
3. dosarele de candidatură să fie corect și complet întocmite.
Condiții de selecție:
1. Respectarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură;
2. Rezultate bune obținute la învățătură și disciplină în anul școlar 2021-2022: media la
disciplinele de specialitate peste 6,00 și media la purtare peste 9,00;
3. Cunoştinţe şi competențe de comunicare în limba engleză;
Dosarul candidaților va conține:
✓ Cerere de înscriere la selecție (Anexa 1)
✓ Declarație pe proprie răspundere (Anexa 2)
✓ Acord parental (Anexa 3)
✓ Recomandare de la profesorul-diriginte (Anexa 4)
✓ Adeverința cu mediile la disciplinele de specialitate, limba engleză, purtare pe anul
școlar 2021-2022 (Anexa 5)
✓ Copie act identitate
Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și vor fi depuse, în ordinea
precizată mai sus, într-un dosar cu șină, fiecare pagină fiind numerotată.
Dosarele de candidatură vor fi predate profesorului diriginte (responsabilului cu
comunicarea din proiect) pe baza unui proces-verbal de predare-primire și vor primi număr
de înregistrare.
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