
 

Cerinţe a fi îndeplinite pentru selectarea echipei de 20 de 

elevi  (şi a 2 rezerve) care: 

 

 va desfăşura activităţi în cadrul proiectului 

Comenius bilateral LINgua-LANgue-LIMba (proiect 

lingvistic) şi  

 va realiza  mobilitatea la liceul francez partener din 

SENLIS, în anul şcolar 2011-2012 

 
- elevul are o vârstă de 15-18 ani (clasele 9-11 ale colegiului) 
- elevul vorbeşte fluent limba franceză, este capabil să se descurce în această limbă în situaţii 

inedite (din România şi Franţa) 
- elevul este dispus să lucreze alături de ceilalţi elevi selectaţi pentru îndeplinirea 

obiectivelor proiectului (cercetare lingvistică în limbile română franceză şi latină, realizare 
de deplasări locale pentru documentare, realizare de prezentări publice pentru asigurarea 
vizibilităţii activităţii depuse), posedând reale calităţi de lucru individual şi în echipă 

- părinţii îşi exprimă acordul scris de participare la proiect pe formularul standard 
- părinţii îşi asumă responsabilitatea recuperării materiei copiilor lor, ca urmare a faptului că 

pe parcursul derulării celor două mobilităţi (a elevilor francezi la CNPR şi a elevilor români 
la Amyot d’Inville, desfăşurate, prin obligativitate, pe timpul programului şcolar) elevii nu 
vor participa la orele de curs, ci vor avea un program comun special, monitorizat de 

profesorii români şi francezi 
- părinţii îşi asumă responsabilitatea cazării elevului francez, partener al copilului propriu, 

suportând costurile pe care această activitate o presupune (într-o cameră separată, cu dotări 
minimale standard) 

 
Selecţia pentru grupul de elevi care va activa în cadrul 

proiectului LINLANLIM şi care va realiza mobilitatea în Franţa 

în anul şcolar 2011-2012, se va face în urma unui interviu realizat 

în data de marţi, 22 noiembrie 2011, ora 14 în Aula Colegiului  

 
Elevii vor avea asupra lor acordul părinţilor şi un CV cu fotografie reprezentativă, redactat în 
limba franceză, în formă electronică, pe suport CD. 
 

Elevii vor realiza o conversaţie cu juriul, în limba franceză, de 5-10 minute, în care se vor 
prezenta şi vor răspunde la întrebările adresate de către juriu. 

 
Elevii vor studia zona expoziţională a proiectului, amenajată în faţa laboratorului de fizică 
35, în scop de documentare. Eventualele întrebări ale juriului vor fi din informaţia din 

expoziţie. 


