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Dragi elevi, 

 

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de 32 

elevi din clasele a X-a în vederea participării la stagiul de formare intitulat Dezvoltarea 

competenţelor de editare a materialelor multimedia, care se va desfăşura în Spania 

(Valencia), în 2 fluxuri a câte 16 elevi, în perioadele: 5 – 23.06.2016 şi 3 – 21.07.2016.  

Stagiul de formare se va desfăşura în limba engleză, într-o companie IT axată pe 

activităţi de construire a identităților virtuale ale afacerilor și promovare a acestora. Elevii - 

participanţi la stagiu vor crea materiale multimedia în vederea promovării online a 

firmelor/companiilor şi se vor familiariza cu stiluri, tehnici şi relaţii profesionale europene 

necesare specialiştilor IT din mediul de afaceri. 

Beneficiarii proiectului vor primi la absolvirea stagiului, după ce vor fi evaluați, 

certificatul de mobilitate Europass care va atesta îmbunătăţirea unor competenţe profesionale 

vizate de obiectivele proiectului. Stagiul de formare este organizat în cadrul proiectului de 

mobilitate pentru formare profesională VET, programul Erasmus+ aprobat în exerciţiul 2016 

şi finanţat de Comisia Europeană. 

Procesul de selecţie se va derula conform graficului: 

- 16 ianuarie – 2 februarie 2017, depunerea dosarelor de candidatură; 

- 20 – 24 februarie 2017, derularea probelor de selecţie a candidaţilor; 

- 15 – 17 martie 2017, anunţarea grupului ţintă selectat. 

Dosarul de candidatură solicitat va cuprinde următoarele documente: 

 Cerere de înscriere (formular tip); 

 Cv în format Europass/european completat în limba română şi semnat de 

către candidat, având anexate copii xerox după documentele justificative 

(formular tip - https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-

vitae/templates-instructions.iehtml); 

 Fişă de autoevaluare a activităţii elevilor din anii şcolari 2015/2016 şi 

2016/2017  – semestrul I, având ca anexă documentele justificative (formular 

tip); 

 Copie xerox după cartea de identitate; 

 Evaluare din partea unui profesor de informatică semnată de acesta 

(formular tip); 

 Recomandare privind implicarea în activităţile şcolii şi contribuţia la 

realizarea obiectivelor clasei de elevi, semnată de profesorul – diriginte 

(formular tip); 

 Scrisoare de intenţie, având ca anexă planul de diseminare în care se va 

detalia modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect; 

 Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/ medicul de familie semnată şi 

ştampilată de acesta care să ateste ca elevul nu suferă de boli cronice şi că este 

apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare. 

Vă rugăm să inseraţi documentele solicitate într-un dosar de plastic, respectând 

ordinea din opis.  

Menţionăm că toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii.  

 Aveţi disponibile anunţul de selecţie şi documentele din dosarul de candidatură pe 

site-ul şcolii (www.liis.ro).  

Dosarul de candidatură se depune la secretariatul şcolii până pe data de 2 

februarie 2017, ora 14.10 şi se solicită număr de înregistrare. 

Evaluările din partea profesorilor de informatică (profesorul de informatică de la 

teorie şi profesorul de informatică de la aplicaţii) semnate de aceştia vor fi depuse la 

secretariat în perioada 16 ianuarie – 2 februarie 2017, ora 14.10 (formular tip). 

Numerele de înregistrare ale acestora vor fi menţionate pe cererea elevului. 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.iehtml
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.iehtml
http://www.liis.ro/
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Criterii de selecţie: 
1. cunoaşterea limbii engleze (cel puţin nivel A2) (30 p); 

2. competenţe de editare a materialelor multimedia (competențe de prelucrare si pregătire 

a materialelor grafice, editare şi prelucrare a conţinuturilor digitale şi multimedia (30 p); 

3. rezultate obţinute la olimpiade/concursuri/competiţii şcolare, rezultate în implementarea 

tehnologiilor informatice moderne şi implicarea în coordonarea, organizarea, derularea 

proiectelor educaţionale (20 p); 

4. sustenabilitatea activităţilor de diseminare propuse şi capacitatea de a utiliza rezultatele 

proiectului (20 p). 

Probele de selecţie:  
1. evaluare orală şi test (evaluare scrisă) la limba engleză (pentru criteriul de selecţie 1);  

2. probă practică de evaluare a competenţelor informatice care va viza gradul în care 

candidaţii deţin competenţe de editare a materialelor multimedia (pentru criteriul de 

selecţie 2); 

Tematica pentru proba practică de evaluare a competenţelor informatice: 

Elemente de grafică 

Fotografia digitală, prelucrarea imaginilor 

http://liis.ro/~cbg/tic/ 

https://www.gimp.org/ 

http://lectii-photoshop.com/ 

http://www.techradar.com/news/software/applications 

3. evaluarea dosarului de candidatură se va realiza prin aprecierea fişei de autoevaluare a 

activităţii elevilor din anii şcolari 2015/2016, 2016/2017 – semestrul I, însoţită de 

documente justificative, aprecierea evaluării din partea profesorului de informatică şi 

aprecierea recomandării din partea profesorului diriginte (pentru criteriul de selecţie 

3); 

4. interviul va viza autoprezentarea candidatului pornind de la cv-ului european personal 

şi stabilirea motivaţiei acestuia de a participa la proiect, de a se implica în activităţile 

de diseminare, de a utiliza rezultatele proiectului pornind de la scrisoarea de intenţie 

elaborată de acesta (pentru criteriul de selecţie 4). 

 

Evaluarea candidaţilor se va desfăşura în perioada 20 – 24 februarie 

2017, conform următorului grafic: 
Proba de competențe lingvistice (evaluare orală și scrisă la limba engleză) –  evaluarea scrisă 

se va desfăşura în data de 20.02.2017, ora 15.30, amfiteatrul şcolii, iar evaluarea orală se va 

desfăşura în data de 21.02.2017, începând cu orele 15.30, conform unei programări anunţată 

pe 20.02.2017, în sala I.1; 

Proba practică de evaluare a competenţelor informatice – 22.02.2017, orele 14.10 – 16.10, în 

laboratoarele din extindere parter; 

Interviul – 23 și 24 februarie 2017, conform unei progrămări afişate în data de 22.02.2017. 

 

 
 

 

Mult succes! 

 

Echipa de gestiune a proiectului 2016-1-RO01-KA102-024198 

 

 

http://liis.ro/~cbg/tic/
https://www.gimp.org/
http://lectii-photoshop.com/
http://www.techradar.com/news/software/applications

