SELECŢIE
ELEVI PARTICIPANŢI
STAGII DE FORMARE

vă invită să luaţi parte la

ÎN PROIECTUL
„Stagiu european de practică
profesională pentru o educaţie de
calitate”
FINANŢAT PRIN PROGRAMUL

Cui se adresează
proiectul?
Proiectul se adresează unui număr de 18 elevi
din clasa a XI-a, profil pedagogic, specializarea
învățător- educator, care vor participa la stagiul de
formare din Spania, orașul Malaga, în perioada 7
ianuarie 2018 -20 ianuarie 2018 și unui număr de
20 elevi clasa a XII-a, profil pedagogic,
specializarea învățător- educator, care vor participa
la stagiul de formare din Portugalia, orașul
Barcelos în perioada 18 martie 2018 – 31 martie
2018
Etapele selecţiei
Criterii de selecţie
ale candidaţilor

- elevi în clasa a XI-a, a XII-a învățător-educator
- dosar de candidatură complet
- scrisoare de intenție de participare la mobilitate
- media generală peste 9 în anul şcolar anterior
- media 10 la purtare în anul şcolar trecut, fără
abateri disciplinare
- cunoaşterea limbii engleze la nivel european
minim A2

1. Test în limba engleză, conversatie în
limba engleză: data 25. 10. 2017, ora
1400, sala nr.11 (laboratorul de chimie)
Bibliografie:
a) Michael Vince (2003) Intermediate
Language Practice - English Grammar
and Vocabulary, Macmillan
b) Mark Foley, Diane Hall (2012) –
MyGrammarLab –Intermediate, Pearson
c) Culegeri de teste de tipul examenelor
Cambridge - PET (pentru proba Reading
and Writing)
d) http://www.cambridgeenglish.org/examsand-tests/preliminary/exam-format/

ACŢIUNEA CHEIE 1
..MOBILITĂŢI PENTRU ÎNVĂŢARE”

Cum pot
participa?

Doritorii vor depune în perioada 16.10 – 23.10. 2017
la secretariatul unității școlare dosarele de selecție care
vor conţine următoarele documente:
- scrisoare de intenție
- CV format Europass + documente doveditoare
(diplome, premii, certificate obţinute);
- copie după cartea de identitate
- dovezi ale nivelului de formare atins (adeverinţă
eliberată de secretariatul şcolii);
- recomandarea dirigintelui
- acordul scris al părintelui/susținătorului legal de
participare la mobilitate (doar pentru elevii minori)

– Publicarea/anunţul selecţiei - 16.10. 2017
– Înscrierea candidaţilor 16 – 23. 10. 2017
– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea
documentelor depuse 23–24.10.2017
– Desfăşurarea concursului de selecţie - 24 – 27. 10. 2017
– Afişarea rezultatelor - 30.10 2017
– Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii- 30. 10.
2017 între orele 1400 - 1600
– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi31. 10. 2017

2. Test disciplină de specialitate: data 26. 10.
2017, ora 1400, sala nr. 11 (laboratorul de
chimie)
Bibliografie :
a) Ionescu, M., Radu, I. (2001). Didactica
modernă, ediția a doua, Cluj-Napoca; Editura
Dacia.
b) Ionescu, M. (2001). Instrucție și educație.
Paradigme educaționale moderne, ClujNapoca; Editura Eikon.
c) Cerghit, I., Radu, I. T., (1996). Didactica.
Manual pentru clasa a X-a, București; Editura
Didactică și Pedagogică.
d) Cosmovici, A., Iacob, L., (2005). Psihologie
școlară. București; Editura Didactică și
Pedagogică.

3.
Interviu
privind
prezentarea
aşteptărilor
candidaţilor de la proiect:
data 27. 10. 2017, ora 1400 ,
sala nr. 11 (laboratorul de
chimie)
Bibliografie:
- afişul și plinatele de
promovare ale proiectului

