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APEL DE SELECTIE
Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș anunță lansarea procesului de selecție a
participanților la mobilitatea de formare profesionala din cadrul proiectului „Competențe TIC
prin practică europeană”, proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+.
Stagiul practic pentru care se organizează selecția se va desfășura în firme de IT din
Granada – Spania, in doua fluxuri, astfel:
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Primii clasați dintre elevi sub lista finala (4 pentru fluxul 1 si 4 pentru fluxul 2) vor avea
statutul de „Rezerve”.
Firma ANDAGRANANET S.L este specializata in proiectarea site-urilor, in timp ce firma
Informática Reparnet se ocupa de mentenanță si reparații calculatoare.
Stagiul de practică este voluntar, elevii participanți nefiind remunerați de firmele de primire
pentru activitatea desfășurată. Costurile pentru transport și subzistență ale participanților
(cazare și masă) vor fi suportate din bugetul proiectului. Alte costuri organizatorice legate
direct de implementarea proiectului vor fi suportate si/sau rambursate din bugetul proiectului.
Criterii de eligibilitate: Solicitantul
- să fie elev la CNLB, cls a XA, XB, respectiv a XIA, XIB, în anul școlar 2020-2021
- să-si păstreze specializarea pana la sfârșitul liceului, să susțină Atestatul de competente
profesionale si sa participe la toate activitățile proiectului
- să aibă acordul părinților pentru participarea la mobilitatea externă
- să nu fi avut nota scăzută la purtare
- nivel de cunoaștere a limbii engleze-minim A2
Componență Dosar de candidatură:
a) Cerere tip
b) Curriculum Vitae
c) Pașaport lingvistic Europass
d) Scrisoare de motivație
e) Declarație pe proprie răspundere ca elevul nu-si va schimba specializarea pana la
sfârșitul liceului si ca va susține Atestatul de competente profesionale la sfârșitul cls a XII-a
f) Declarație pe proprie răspundere ca elevul va participa la toate activitățile proiectului, atât
înainte, cât si după mobilitate
g) Acord scris al părinților cu privire la participarea la proiect
h) Acord scris al părinților cu privire la utilizarea imaginilor in cadrul proiectului
i) Fișă de recomandare completată de profesorul diriginte (Anexa 8)
j) Copie xerox după CI candidat.

Selecția participanților la stagiul de practica se va face in funcție de următoarele
criterii:
1. Dosar de candidatura: Curriculum Vitae (10 p); se va acorda punctaj suplimentar celor
proveniți din medii defavorizate (5 p)
2. Chestionar de autoevaluare (1p) +interviu (1p) +cunoștințe despre Spania (3 p)
3. Verificarea cunoștințelor de limba engleză: oral (10p), scris (10p), interacțiune (10 p)
4. Verificarea cunoștințelor de specialitate (informatică și TIC) printr-o probă din materia
prelucrată anterior evaluării (40p) și bibliografia obligatorie (10 p)
Etapele de selecție:
a) Întocmirea dosarului de candidatura (05.01.-28.02.2021)
b) Curs formare Informatica/TIC (15.01-15.02.2020)
c) Depunere dosar de candidatura (in zilele de 01 si 02.03.2021
d) Evaluarea dosarului de candidatura (03.03- 07.03.2021)
e) Afișare rezultate evaluare dosar (cu Admis/Respins), (08.03.2021)
f) Aplicare Chestionar de autoevaluare +interviu +cunoștințe despre Spania (09.0312.03.2021
g)Verificarea cunoștințelor de limba engleză (15.03-19.03.2021)
h)Verificarea cunoștințelor de specialitate (informatică și TIC)( 22.03-25.03. 2021)
i) Afișare rezultate si depunere contestații (29.03.2021)
j)Depunere contestații (30.03.2021)
k) Afișare rezultate finale la Coltul Erasmus si pe site-ul liceului (31.03.2021)
Notă: Detalii utile se vor adăuga in Procedura de selecție
Data:
28.12.2020

Coordonator proiect,
prof. Todor Cornelia

