Titlul proiectului:
Practici europene în
dezvoltarea abilităților și
a competențelor
Scopul proiectului: să creștem calitatea educației de specialitate prin transpunerea aplicațiilor practice de laborator într-un mediu real, în cadrul unor
firme specializate pe IT, care folosesc
softuri moderne, programare vizuală și
echipamente tehnice de ultimă generație
Participanți: 18 de elevi din clasele a
XI-a, profil matematică-informatică
Locatia: Granada, Spania
Perioada de stagiu:
22 ian. 2018 - 10 febr. 2018
Finanțare în cadrul Programului European pentru educație, formare, tineret
și sport 2014-2020.
Valoare grant: 46638 euro

PARTENERI

DESARROLLO WEB
GRANADA
DSI Spain S.L.
M.E.P. Europrojects
Granada S.L.

SELECȚIA PARTICIPANȚILOR
Elevii vor beneficia de:







Transport, cazare si masa gratuite
Obtinerea unui certificate lingvistic
pentru limba spaniola
Cresterea cunostintelor, competentelor de specialitate din domeniul IT
pentru o integrare mai usoara pe piata muncii
Contactul cu un mediu social, economic, cultural si lingvistic nou
Obtinerea certificatului Europass
Mobility

Criterii de selectie:
 elevi din clasa a XI-a specializarea
mate-info;
 Media generala, mediile la Informatica, Limba Engleza si media 10
la purtare in anul scolar 2016-2017;
 abilitatile practice de programare a
calculatorului;
 gradul de disponibilitate si motivatia
pentru implicarea in proiect;
 abilitati de comunicare in limba
engleza, nivel minim A2;
 starea de sanatate buna;

Probe de concurs:
 proba practica de evaluare a
abilitatilor de
programare a
computerului; (40 p)
 testarea cunostintelor de limba
engleza - examinare orala si
scrisa (nivel minim A2); (25 p)
 testarea cunostintelor despre viata sociala si culturala a Spanieitest scris;(15 p)
 interviu privind
prezentarea
asteptarilor candidatilor de la
proiect, planuri de viitor sub
aspect profesional; (10 p)
 evaluarea
dosarului personal
conform grilei; (10 p)
Dosarele vor contine:
 CV-ul in format Europass
https://europass.cedefop.europa.eu/
 copie act de identitate,
 scrisoare de motivatie,
 copii dupa documente care sa
ateste perfomantele scolare sau
extrascolare, la Informatica si/
sau Engleza
 recomandarea dirigintelui (se
specifica rezultatele la invatatura
si media la purtare)
 adeverinta medicala cu specificarea apt pentru calatorie in

Depunerea dosarelor:
19-20 oct. 2016, intre orele 8-13,
in laboratorul de informatica
Desfășurarea concursului:

24.10.2017 ora 8- proba practica de evaluare a abilitatilor de programare a computerului;

25.10.2017 ora 8-10- testarea
cunostintelor de limba engleza

25.10.2017 ora 10-11- testarea
cunostintelor despre viata sociala si
culturala a Spaniei

25.10.2017 ora 11- Interviu
Afișarea rezultatelor:
25.10.2017 (la avizierul si pe site-ul
scolii, pana la ora 13)
Depunerea contestațiilor:
25.10.2017 (intre orele 13-14 la Laboratorul de Informatica)
Afișarea rezultatelor finale:
25.10.2017 (la avizierul si pe site-ul
scolii, pana la ora 15)

