APEL SELECTIE PARTICIPANTI
Proiect Erasmus + Mobilități Formare Profesională ”Key Skills for Web
Developers”
2016-1-RO01-KA102-024204
An școlar 2016-2017
Colegiul National ”Ștefan cel Mare” organizează procedura de selecție a elevilor claselor a XI a
matematică-informatică in vederea participării la un stagiu de practica în Nottingam, Marea Britanie.

Informatii cu privire la activitati:
Activitățile, organizate de către GoDigitAll, vor avea durata de 3 saptămâni (5 zile/saptamana activitati
de specialitate) si se vor desfașura astfel:
Flux 1 -

13.02.2017 - 03.03.2017

12 elevi + 1 profesor însoțitor

Flux 2 -

13.03. 2017 - 31.03.2017 12 elevi+ 1 profesor însoțitor

Toate costurile de transport si cazare vor fi acoperite din grantul de proiect.
Prin implementarea acestui proiect se urmareste imbunatatirea competentelor de specialitate (cu accent
webdesign/web development cu utilizarea Joomla), lingvistice si inter-culturale.
Programul final al activitatilor va fi adaptat in functie de rezultatele obținute de beneficiari in cadrul
testarilor. In anexa puteti vedea un draft/exemplu de program de lucru pe durata mobilitatii:
Elevii vor frecventa locul de practica de luni pana vineri, 6 ore pe zi (total 90 ore), cu o ora pauza pentru
masa de pranz. Ei vor lucra sub supravegherea mai multor tutori, atat angajati permanenti cat si tineri
voluntari, la dezvoltarea unor produse reale (website-uri), invatand in acelasi timp.

Continutul Dosarului de Selecție:
-

Copie CI
Cerere inscriere completata si semnata de beneficiar;
Formular accord parental, completat si semnat de catre acestia;
CV format Europass (lb. engleză), Scrisoare Intentie/Motivatie format Europass (lb.
engleză), un video de auto-prezentare (lb. engleză) cu durata de maxim 5 minute.
Formular special – rezultate exceptionale (+ dovezi in copie)
Formular special – elevi care se confrunta cu dificultati de natura personala, familiala,
materiala (+ dovezi in copie)

Criterii de selectie:
-

Testare online limba engleză – 30%
Test aptitudini online in lb. engleză (nu va fi un test de cunostinte de specialitate ci
de aptitudini necesare in activitatea de webdeveloper/programataor, precum ationament
numeric, rationament logic, rationament non-verbal, rezolvarea de problemem

-

-

-

numerice, recunoatere pattern-uri, abilitatea de a urma proceduri complexe si atentia la
detalii, nu necesita bibliografie sau studierea unor material speciale)– 30%
CV format Europass, in lb. engleză, Scrisoare Intentie/Motivatie format Europass, in
lb. engleză, video de auto-prezentare in lb. engleză, cu durata de maxim 5 minute –
40%
Total 100p
Punctaj Suplimentar:
Rezultate exceptionale – pana la 10p, astfel:
- olimpiade/concursuri nationale/ internationale in domeniul TIC sau lb.
engleză in ultimii 3 ani – 3p, max 6p in total.
- detinerea unui certificat Cambridge, TEFL, ITELS – 4 p
Elevi care se confrunta cu dificultati de natura materială, familiala, dizabilitati – pana
la 10p;

