
 

 

 

ANUNȚ DE SELECȚIE 

 
            În perioada 5-17 decembrie 2018 va avea loc selecția elevilor participanți la 
activitatea transnațională de învățare/formare din Italia din cadrul proiectului Erasmus+ 
„From Knowledge to Competences”, nr. de referință 2017-1-RO01-KA219-037318. 
 
Criterii de selecție pentru elevii participanți la activitatea transnațională de 

învățare/formare : 

- Apartenenţa la grupul ţintă specificat în proiect: elevi din clasele a VII-a și a VIII-a 
(eliminatoriu); 
- În anul școlar 2017-2018 a obținut media anuală 10 la purtare și media anuală minim 
8,50; 
- Modul în care este motivată dorinţa de participare la mobilitate: obiective, modul de 
pregătire, impact, diseminare/valorizare a rezultatelor proiectului; 
- Competenţe de comunicare dezvoltate în limba engleză (interviu); 
- Găzduirea unui elev din echipele țărilor partenere pentru mobilitatea din România din 
luna mai, 2018;  
 
Criterii de departajare (aplicabile, în ordine, în cazul în care, pe ultimul loc se clasează mai 
mulți participanți cu același punctaj): 
       - nota obținută la interviul în limba engleză; 
       -  rezultate obținute la concursurile școlare la discipline din ariile curriculare vizate de 
proiect; 
 
Conținutul dosarului de candidatură pentru elevi: 

- Cerere de înscriere (model tip); 
- Scrisoare de intenție semnată de elev și de susținătorul legal (părinte); 
- Recomandarea dirigintelui (model tip) care va conține situația la învățătură și purtare, 
motive ce îl recomandă pentru participarea la mobilitate; 
- Acordul scris al părinților / susținătorilor legali (model tip); 
- Copie după certificatul de naștere/cartea de identitate/pașaport; 
- Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „clinic sănătos”. 
 
Depunerea dosarelor va avea loc până pe 13 decembrie 2018, ora 14. 
Rezultatele selecţiei se vor comunica în data de 14 decembrie 2018, ora 12. 
Contestațiile se primesc la secretariatul școlii vineri, 14 decembrie, între orele 14 - 16. 

Rezultatele finale se vor afișa luni, 17 decembrie 2018, ora 11. 

Informații despre proiect, modelele de cerere, de recomandare, de acord al părinților, 

precum și grila de evaluare a participanților la selecție pot fi solicitate coordonatorului 

proiectului, dna prof. Cristina-Maria Aionițoaei.  


