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ANUNȚĂ 

LANSAREA PROIECTULUI ERASMUS+ 

Competențe TIC prin practica europeană 

 
      Ȋn perioada 01.09.2020-30.11.2021 Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș va implementa 
proiectul „Competențe TIC prin practică europeană”, având numărul de înregistrare 2020-1-RO01-
KA102-079342. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ și este o 
oportunitate de mobilitate în domeniul formării profesionale. 
      Grupul țintă al proiectului este reprezentat de elevii de la profilul real, specializarea matematică - 
informatică, aflați în anul școlar 2020-2021 în clasa a X-a (A și B -14 elevi) și a XI-a (A și B -14 
elevi). Aceștia vor fi selectați pe bază de concurs pentru a participa la un stagiu de practică de 2 
săptămâni în firme de IT din Granada – Spania, în perioada 14.06-28.06.2021(cls a X-a) și 28.06-
09.07.2021(cls a XI-a). 
      Costurile pentru transport și subzistență (cazare și masă) pentru elevii selectați să participe la 
mobilitate vor fi suportate integral din bugetul proiectului. Stagiul de practică este voluntar, elevii 
participanți nefiind remunerați de firmele de primire pentru activitatea desfășurată. La finalul 
stagiului, elevii participanți vor primi documente de mobilitate europene, prin care vor fi  certificate 
competențele dobândite/ dezvoltate în perioada de practică (documente utile în tot viitorul parcurs 
profesional/în redactarea CV-ului). Pentru a candida pentru unul dintre locurile disponibile, elevii 
trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate prevăzute în proiect și să se angajeze că vor 
participa la toate activitățile precizate in proiect (activități pregătitoare și de împărtășire a 
cunoștințelor însușite). 
     Criterii de eligibilitate: Solicitantul 
- să fie elev la CNLB, cls a X-a, respectiv a XI-a, în anul școlar 2020-2021 
- să nu fi avut nota scăzută la purtare 
- nivel de cunoaștere a limbii engleze-minim A2 
Selecție (punctaj maxim 100 de puncte): 
1. Dosar de candidatura (10 p); se va acorda punctaj suplimentar celor proveniți din medii 
defavorizate (5 p) 
2. Chestionar de autoevaluare +interviu +cunoștințe despre Spania (5 p) 
3. Verificarea cunoștințelor de limba engleză: oral, scris, interacțiune (30 p) 
4. Verificarea cunoștințelor de specialitate (informatică și TIC) printr-o probă din materia revizuită 
anterior evaluării și bibliografia obligatorie (50 p) 
      Selecția participanților (și pregătirea pentru selecție) se vor desfășura în perioada ianuarie - 
martie 2021. Selecția va fi precedată de acțiuni specifice de informare pentru elevii și părinții elevilor 
din grupul țintă. 
      Formularele necesare pentru alcătuirea dosarului de candidatură precum și procedura de 
selecție vor fi puse la dispoziția celor interesați în timp util (pe site-ul școlii, la Colțul Erasmus+ și 
pagina dedicată selecției pe site-ul proiectului). 
 
             Data:                                                                                          Coordonator proiect, 

          29.09.2020                                                                                        prof. Todor Cornelia 
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