Acest proiect are scopul de a creşte calitatea şi atractibilitatea orelor de limba engleză
prin introducerea metodelor moderne de predare CLIL, metode care fac uz de mijloace
informatice(platforma Moodle).
Grupul ţintă vizează circa 100 de elevi, din 5 ţări, cu vârste cuprinse între 14-18 ani,
care sunt într-o perioadă de formare şi dezvoltare profesională. Dintre aceştia, 20 de elevi
vor fi din România.
Mobilităţi: vor fi efectuate 4 mobilităţi în ţările partenere la care vor participa 3 elevi şi
un profesor.
Selectarea va fi obiectivă, transparentă și nediscriminatorie.
Vor fi selectati 20 de elevi: 12 elevi paricipanti la cele 4 mobilitati si 8 elevi cu statut
de rezervă, cate 2 elevi pentru fiecare flux.
Criterii de selecție :
- elevi din clasele IX-XI din cadrul Colegiului Agricol “Dimitrie Cantemir”;
- în anul şcolar 2015-2016, elevii au obţinut media anuală 10 la purtare;
- media anuală minim 8,50 ;
- modul în care este motivată dorinţa de participare la mobilitate: obiective, modul
de pregătire, impact;
- competenţe profesionale : abilităţi de lucru pe calculator (tehnoredactare, editare
text, design fotografie)
- competenţe lingvistice de limba engleză;
- portofoliul individual (contribuţie la proiect, participare la concursuri ,
certificări digitale şi lingvistice);
- să aibă calităţi morale şi de comportament – rezultate din evaluarea recomandării
eliberată de diriginte;
- să aibă acordul scris al părinților sau tutorilor legali pentru deplasarea în
străinătate în perioada stabilită;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare – adeverinţă medicală de la medicul
de familie;
Conținutul dosarului de candidatură:
1. Cerere de înscriere tip (anexa 1)-de la secretariat
2. CV - model european, în limba română (anexa 2)- de la secretariat
3. Copie după CI;

4. Scrisoare de intenție care va cuprinde: date de identificare ale candidatului, modul
în care mobilitatea de formare răspunde nevoii de dezvoltare profesională a candidatului,
modul în care candidatul își propune să utilizeze, în școală și în viitoarea carieră profesională,
competențele dobândite pe parcursul stagiului de formare (anexa 3)-de la secretariat
5. Recomandare dată de dirigintele clasei;
6. Acord scris al părinților sau tutorilor legali pentru deplasarea în străinătate în
perioada stabilită (anexa 4)- de la secretariat
7. Adeverința medicală de la medicul de familie cu mențiunea apt pentru deplasare în
străinătate.
8. Adeverinţă care să ateste calitatea de elev din cadrul colegiului nostru, clasa de
provenienţă, media generală şi media la purtare pentru anul școlar 2015-2016.
Adeverinţele
vor fi semnate şi de profesorii diriginţi (formular tip).
Documentele vor fi introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din PVC
cu șină. Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului.
Calendar:
• Depunere dosar de candidatură
9.12.2016-12.12.2016
• Evaluarea dosarelor de candidatură
13.12.2016-15.12.2016
• Desfăşurarea concursului de selecţie 16.12.2016-20.12.2016
• Proba scrisa şi orală la limba engleză
19.12.2016
• Proba scrisă şi practică la TIC
16.12.2016
• Interviu în limba română şi engleză
20.12.2016
• Afişarea rezultatelor
21.12.2016
• Primirea contestaţiilor
22.12.2016
• Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea
23.12.2016
rezultatelor finale

