
 
 

 

Proiect finanţat prin Programul ERASMUS+ 

Acţiunea cheie KA1- Learning mobility of Individuals  

Domeniul –VET Learners in companies 

 

Titlul proiectului :" Analiști și programatori români formați pe piața europeana a muncii" 
Numărul de identificare al contractului: 2017-1-RO01-KA102-035778  

 

Beneficiar: Liceul Teoretic Callatis 

Parteneri de primire în SPANIA: DSI Spain SL Granada  

Perioada flux I: 26 februarie 2018 - 16 martie 2018 

Partener intermediar : M.E.P. Europrojects Granada S.L. 

Grup ţintă - Participanţii la mobilitate sunt 16 elevi, aflaţi în clasa a XI-a filieră teoretică, profil 

real, specializarea matematică-informatică, intensiv informatică 

 Obiectivele proiectului: 

1. Dezvoltarea competențelor și abilităților practice ale unui grup de 16  elevi , de viitori analiști-

programatori, printr-un plasament de învățare, în vederea asigurării unei mai bune tranziții de la 

școală la viața activă. 

2. Creșterea calității în formarea profesională inițială prin sporirea adaptabilității elevilor noștri 

la cerințele actuale ale schimbărilor din domeniul IT, prin parteneriatul școală-intreprindere 

europeană si încheierea unui parteneriat durabil cu o firmă privată din industia IT europeană. 

3. Sporirea competenţelor cheie ale celor 16 de participanți: sociale, culturale şi lingvistice, prin 

contactul cu un mediu de programare, precum și a celor antreprenoriale care pot determina în 

viitor iniţierea propriei afaceri. 

 

Cunoştinţele, abilităţi, competenţe ce vor fi dobândite de către participanţi şi care vor fi 

incluse în Certificatul Europass Mobility sunt următoarele: 

a) Cunoştinţe privind:  

- Concepte de bază ale programării vizuale. 

- Mediul limbajului de programare. Prezentare generală. Editarea programelor sursă.  

-Compilare, rulare, depanare. 

- Principiile și conceptele fundamentale ale programării orientate pe obiecte.  

b) Abilităţi privind: 

- Construirea interfeţei utilizator. 

- Dezvoltarea unei aplicaţii în mediu vizual . 

- Prezentarea aplicaţiilor realizate. 

- Munca în echipă. 

- Comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională. 

c) Competenţe privind:  

- Identificarea datelor care intervin într-o problemă şi aplicarea algoritmilor fundamentali de 

prelucrare a acestora. Analizarea unei probleme în scopul identificării şi clasificării datelor 



necesare. Identificarea relaţiilor dintre date și modalităţilor adecvate de structurare a datelor. 

Utilizarea funcţiilor specifice de prelucrare a datelor structurate. 

-Elaborarea algoritmilor de rezolvare a problemelor. Identificarea tehnicilor de programare 

adecvate şi aplicarea creativă a acestora. Elaborarea strategiei de rezolvare. Analizarea 

comparativă a eficienţei diferitelor tehnici de programare şi alegerea celei mai eficiente variante. 

-Implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare. Utilizarea instrumentelor de 

dezvoltare a unei aplicaţii. Elaborarea şi realizarea unei aplicaţii, folosind un mediu de 

programare specific. Prezentarea unei aplicaţii. Reguli elementare pentru crearea şi susţinerea 

unei prezentări publice. 

 

PARTICIPANȚII  VOR AVEA FINANȚATE ÎN TOTALITATE : 

- Costuri de călatorie pentru deplasarea de la Mangalia- Granada tur și retur, incluzând 

transportul cu microbuzul până la aeroport  și de la aeroport la organizația de primire. 

- Cheltuielile de subzistență - cazare, masă, transport local. 

- Pentru sprijin organizatoric- costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de 

mobilitate. 

 

Depunerea dosarelor – în perioada 13.10.2017 – 17.10.2017, la secretariatul școlii 

 

Criteriile de eligibilitate sunt:  

-să fie elevi din clasele a  XI-a filieră teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică, 

intensiv informatică 

-nota la purtare 10 

-frecvența bună la cursuri (maxim 10 absențe  nemotivate pe an școlar) 

-rezultate bune la învăţătură - media la informatică a anului școlar 2016-2017 peste 7.50 

-cunoştinţe bune de limba engleza  ( minim A2) 

-starea sănătăţii bună, dovedită cu adeverinţă medicală 

 

Dosarul va cuprinde: 

-Cerere de înscriere tip (se ridică de la secretariatul liceului) 

-Scrisoare de motivatie  

-CV format Europass 

-Copie dupa actul de identitate  

-Diplome, premii, certificate obținute, voluntariat - copii 

-Recomandarea dirigintelui 

- Adeverinţă de la medicul de familie 

 -Acordul părintelui 

- Angajament elev. 

 

Concursul de selecţie  constă în: 

 

1. Verificarea indeplinirii criteriilor de selectie prin evaluarea dosarului  

2. Test de cunoștințe profesionale de specialitate ( informatică) 

3. Test de cultură generală despre țara gazdă (Spania) 

4. Interviu în limba engleză, ce vizează nivelul de cunoștințe (minim A2) și abilitățile de 

prezentare, dialog, relaționare și comunicare  

 



Calendarul concursului de selecție 

 

Data Ora/sala Probe selecție 

13.10.2017-17.10.2017 
 Depunerea dosarelor de 

candidatură 

18.10.2017 
 Evaluarea dosarelor de 

candidatură 

19.10.2017 
12:00 / laborator 

informatică 
Interviu limba engleză 

23.10.2017 
12:00 / laborator 

informatică 
Test scris specialitate 

24.10.2017 
10:00 / laborator 

informatică 

Test de cultură generală despre 

Spania 

25.10.2017 

10:00 

Avizierul școlii / 

site-ul școlii 

Afişarea rezultatelor 

25.10.2017  

10:00-14:00 

Secretariat  

 

Primirea contestaţiilor 

27.10.2017 

14:00 

Avizierul școlii / 

site-ul școlii 

 

Rezolvarea contestaţiilor şi 

afişarea rezultatelor finale 

 


