
ANUNȚ 
 
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ,,ȘTEFAN 

ODOBLEJA” ESTE BENEFICIARUL PROIECTULUI nr.2020-1-RO01-
KA102-079271 „Educatori și IT-ști pentru societatea cunoașterii” , ÎN 
CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+, ACŢIUNEA CHEIE 1 
MOBILITĂŢI PENTRU ÎNVĂŢARE. 

 Proiectul  se adresează unui număr de 15 elevi clasa a XI-a, 
specializarea educator-puericultor, care vor participa la stagiul de formare 
din Spania, orașul Granada, în perioada 14 martie 2021 -27 martie 2021 și 
unui număr de 15 elevi clasa a X-a, specializarea mate-info, intensiv 
informatică, care vor participa la stagiul de formare din Cipru, orașul 
Paphos în perioada 9 mai 2021-22 mai 2021. 
 Doritorii vor depune în perioada  10 – 20. 11. 2020 la secretariatul 
unității școlare dosarele de selecție urmînd ca în perioada  24 – 27. 11. 
2020 să aibă loc selecția participanților conform graficului anexat. 

Dosarele de selecție vor conține 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 legalvde participare la 

mobilitate(doar pentru elevii minori)-  formularul se găsește la secretariat 
Criterii de selecţie ale candidaţilor: 
-elevi în clasa a XI-a, specializarea  educator-puericultor respectiv 

clasa a X-a, specializarea mate-info, intensiv informatică 
- dosar de candidatură complet  
-scrisoare de intenție de participare la mobilitate 
-media generală peste 9 în anul şcolar anterior pentru educatori-

puericultori respectiv 8 pentru mate-info, intensiv informatică  
-media 10 la purtare în anul şcolar trecut, fara abateri disciplinare 



-cunoaşterea limbii engleze la nivel european minim A2. 
 
 
Etapele selecţiei: 

– Publicarea/anunţul selecţiei - 09.11. 2020 
– Înscrierea candidaţilor 10 – 20. 11. 2020 
– Verificarea eligibilităţii candidaţilor şi evaluarea  documentelor 
depuse 23.11.2020 
– Desfăşurarea concursului de selecţie - 24 – 27. 11. 2020 
– Afişarea rezultatelor - 02.12 2020 
– Depunerea şi analiza eventualelor contestaţii-  03. 12. 2020  între 
orele 1400 - 1600 
– Afişarea listei finale a candidaţilor selectaţi şi respinşi- 07. 12. 2020 

 
PROBELE DE CONCURS  
 

1. Test în limba engleză, conversatie în limba engleză:  data 25. 11. 
2020,  ora 1400 
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/exams-and-
tests/preliminary/exam-format/ 

2. Probă practică de specialitate (aplicație word pentru elevii de la 
specializarea mate- info intensiv informatică și susținerea unei 
secvențe didactice pentru cei de la specializarea educator-puericultor, 
data 26. 11. 2020,   
Bibliografie  pentru elevii de la specialitatea educator-puericultor: 

a) Ionescu, M., Radu, I. (2001). Didactica modernă,  ediția a doua, 
Cluj-Napoca; Editura Dacia. 



b)  Cerghit, I., Radu,  I. T., (1996). Didactica. Manual pentru clasa a X-
a, București; Editura Didactică și Pedagogică. 
Bibliografie  pentru elevii de la specializarea mate- info intensiv 
informatică 

c) Mârşanu R., Bologa R., Lupu A. (2004). Tehnologia informaţiei şi a 
comunicaţiilor, Bucureşti: BIC ALL 

d) Microsoft Corporation (1999). Microsoft Word 2000, curs rapid, 
Bucureşti: Teora (traducere după Quick Course in Microsoft Word 
2000) 

3. Interviu privind  prezentarea aşteptărilor candidaţilor de la proiect: 
data 27. 11. 2020 
Bibliografie: 
- afişul și pliantele de promovare ale proiectului 

 
 

DIRECTOR, 

PROF. DR. LAURA BUTARU 


