
  

 

OUR CULTURE AND HISTORY THROUGH ACTIVE PARTICIPATIVE 

METHODS 

2017-2019- OCHAP 

Număr de referinţă 2017-1-RO01-KA219-037129_1 

Programul Erasmus + 

Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) 

Procedura de selecţie elevi- beneficiari direcţi 

         Grupul ţintă va cuprinde câte 8 elevi din clasele a IX-a A, a IX-a C, a X-a G şi alţi 8 

elevi de la nivelul şcolii născuţi în 2001-2002, interesaţi de tema proiectului.  

1.Aplicarea unui chestionar de investigare a interesului pentru tema proiectului la clasele vizate 

pentru a face parte din grupul ţintă: a IX-a A, a IX-a C, a X-a G (16-20.10. 2017) 

2.Mediatizarea selecţiei elevilor şi a termenului de înscriere (avizierul şcolii, site-ul şcolii, pagina 

de Facebook a Consiliului elevilor, clasele ţinta în proiect: a IX-a A, a IX-a C, a X-a G) 

2. Transmiterea on-line a dosarului de candidatură pe adresa z1005simona@yahoo.com (se va 

crea  o arhiva cu denumirea OCHAP_2017_Numele_si_prenumele_clasa), care va include: 

- copie dupa buletin (scanată) 

- eseu motivaţional 

- Eseu – “Istoria oraşului Târgovişte” (15.11.2017, ora 22.00)  

3. Depunerea dosarului de candidatura (include documentele transmise on-line) la prof. Zepişi 

Simona Valinda (16.11.2017, ora 10.50 sau 11.50) 

5. Susţinerea eseurilor la orele de istorie pentru elevii din cele trei clase şi la o dată stabilită 

ulterior pentru alţi elevi de la nivelul şcolii (17.11.2017-29.11.2017) 

7. Anunţarea rezultatelor finale - 01.12.2017 

8. Trimiterea scrisorilor oficiale către părinţii celor selectaţi-10.12.2017 

mailto:z1005simona@yahoo.com


9. Semnarea angajamentelor de către elevii selectaţi -14.12.2017. 

Notă: Nerespectarea termenelor sau a condiţiilor din procedură, conduce la considerarea 

ineligibilă a candidaturii şi la eliminarea candidatului din procesul de selecţie. 

 

Structură eseu motivaţional 

1. Date de identificare a candidatului: (nume, iniţiala/iniţialele tatălui, prenume – din certificatul 

de naştere, clasa)  

2. De unde v-aţi informat despre acest proiect?  

3. Care sunt motivele şi argumentele pentru care aţi ales să vă implicaţi activ în acest proiect? 

(motive personale, preferinţe legate de  anumite activităţi,  pasiuni, interes, etc.) 

 4. Care sunt aşteptările dumneavoastră privind implicarea în acest proiect?  

5. Care sunt beneficiile prezente şi  viitoare, pe care credeţi că vi le aduce implicarea în acest 

proiect? 

6. Aţi avut realizări deosebite pe parcursul liceului (participări la olimpiade, concursuri, acţiuni 

de voluntariat, stagii, vizite etc.) care vă recomandă pentru a participa în acest proiect? 

 7. Cum doriţi să vă implicaţi în activităţile  curriculare/extracurriculare organizate  în cadrul 

acestui proiect? 

8. Menţionaţi, dacă doriţi, alte elemente care consideraţi că vă recomandă.  

Data............................. Semnătura candidatului.......................................  

Notă: Eseul va fi redactat la un rând, cu caractere Times New Roman, 12 şi va conţine între 300 

si 400 de cuvinte.  

Structura eseului “Istoria oraşului Târgovişte” 

Eseul va include următoarele elemente: 

- Atestarea documentară a oraşului Târgovişte, capitală a Ţării Româneşti 

- Prezentarea a doi domnitori care au avut reşedinţe la Târgovişte 

- Menţionarea a două evenimente legate de înfăptuirea statului modern român 

independent la care au participat locuitorii oraşului Târgovişte 

- Menţiuni (consemnări) despre Târgovişte şi eroi dâmboviţeni în cele două războaie 

mondiale 

- Prezentarea unui aspect al dezvoltării municipiului Târgovişte din ultimele decenii 

 



Bibliografie orientativă 

Enciclopedia oraşului Târgovişte, Editura Bibliotheca 

Cristian Moisescu, “Târgovişte şi monumentele sale” 

Mihai Oproiu, “Târgovişte, două decenii de democraţie (1918-1938)” 

 

Pentru tehnoredactarea eseului trebuie să respectați următoarele caracteristici: 

- tipul hârtiei A4, orientare portret, margini stânga 1.5cm, dreapta 1.5 cm, sus 1.5 cm, jos 1.5 cm 

- titlul eseului: font Times New Roman, dimensiune 20, îngroșat, culoare font – negru, aliniat la 

centru; 

- textul eseului: font Times New Roman, dimensiune 12, culoare font – negru, aliniere stânga - 

dreapta; 

- spațierea interlinie să fie de 1pt. (înainte și după paragraf să fie de 0 pt.) 

- cel mult trei imagini încadrate de text (înălțime maximă imagine: 7 cm) 

- pentru textul eseului se vor folosi diacritice 

- lungimea maxima a textului - trei pagini 

- pentru salvarea eseului se va folosi următoarea structură nume_prenume_titlul_eseului.docx 

  

 

 


