
 

 

 

 

 

 

Colegiul Naţional de Informatică  face selecţia participanţilor  
la stagiul de formare prin Proiectul Leonardo da Vinci Mobility 

”Dezvoltarea competentelor profesionale 
în domeniul reţelelor de calculatoare” 

 
Organizaţia coordonatoare: COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ 

Organizaţiile gazdă: ROOT-SOLUTION şi VITALIS GmbH din Germania 
Perioada: 3 săptămâni, mai 2013 

Finanţare: Uniunea Europeană 

Grup ţintă: elevii CNI cu vârste cuprinse între 15-17 ani. 
Rezultate: certificarea competentelor profesionale de administrator de reţele, nivel 1 cu 

recunoaştere europeana, certificare a competentelor lingvistice - limba germană. 

 

Selecţia participanţilor la stagiul de formare se va realiza în două etape: 

1. evaluarea unui portofoliu  

2. susţinerea a două probe practice - una de comunicare în limba engleză şi alta de 

evaluare a nivelului de cunoştinţe şi deprinderi legate de arhitectura calculatoarelor şi a 

perifericelor. 

 

1.Portofoliu de candidatură al elevilor la proiect va conţine: 

 CV european; 

 Declaraţia în original a tutorelui legal că este de acord cu participarea la stagiul de 

formare; 

 Scrisoare de intenţie a elevului privind tema stagiului de formare; 

 Recomandarea dirigintelui clasei cu menţionarea calităţilor elevului de adaptabilitate, 

socializare şi situaţia la învăţătură. 

Perioada de desfăşurare: 10.10.2012-19.10.2012 

Depunerea portofoliilor se va realiza la cabinetul ECDL, etaj I, clădirea laboratoarelor. 

 

 

2.Criteriile de selecţie a elevilor  la probele practice vor fi: 

 buna pregătire la informatică - arhitectura calculatoarelor, periferice şi sisteme de 

operare WINDOWS: 

 abilităţi de comunicare în limba engleză – probă de speaking şi de listening - de nivel cel 

puţin A2;  

 abilități de socializare şi de lucru în grup; 

 comportament responsabil şi pozitiv. 

 

Perioada de selecţie: 20.10.2012 – 30.10.2012. 

Vor fi selectaţi candidaţii care au întrunit primele 21 de punctaje, obţinute ca media 

aritmetică a celor două probe practice. 

 

Toate informaţiile legate de proiect le aflaţi de la echipa de proiect (prof. Elena 
Genoveva Irimia – coordonator, Gheorghe Manolache- coordonator IT, Luca Cristina – responsabil 
promovare diseminare) şi pe pagina web a liceului: http://cni.nt.edu.ro .       


