
ALGORITMUL DE SELECȚIE A ELEVILOR PARTICIPANȚI LA MOBILITATEA DIN POLONIA 

DIN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ ”A NEW ENERGY FOR NEW EUROPEAN CITIZENS” 

1. Grupul țintă al proiectului este reprezentat de elevii claselor a IX-a și a X-a (cei care vor fi elevi ai școlii în 

anul școlar 2018-2019, an de finalizare a proiectului). 

2. Indicații de realizare a dosarului de aplicație: 

Item 1 – Se atașează un scurt material (format Word, poate fi însoțit și de imagini) care să conțină o prezentare a 

celor două activități propuse. Vor fi punctate: adecvarea la proiect a acțiunilor propuse, relevanța lor adupra 

proiectului, precum și posibilitatea realizării lor cu mijloace locale/proprii. 

Item 2 – Dacă este cazul, se anexează diplome doveditoare. 

Item 3 – Se depune la dosar un scurt eseu (min. 1 pagină – max. 2 pagini format A4, font 12, 1 rând) pe tema 

respectivă. 

Item 4 - Se atașează exemple de lucru în alte echipe – la clasă, în cadrul unor activități extrașcolare, alte proiecte 

etc. 

Item 5 – Vor fi depuse copii după eventuale certificate de limbă; în cazul elevilor de la secții bilingve vor fi 

precizate nota/notele obținute la testarea din clasa a VIII-a. Pentru cunoașterea limbii polone vor fi acordate 5 

puncte suplimentare. 

Item 6 – Eseu cu caracteristice de la itemul 3. 

Item 7 – Se vor anexa documente doveditoare. 

Item 8 - Se vor anexa documente doveditoare. 

Iterm 9 – Se va depune o declarație scrisă din partea părinților, datată, prin care aceștia își asumă răspunderea 

cazării în condiții corespunzătoare (cameră separată) a unui elev străin din proiect. 

Item 10 - Se va depune o declarație scrisă din partea părinților, datată. 

Pentru selecție, elevul depune la secretariat  în perioada 20.02.2017 – 24. 02.2017 (până la ora 12) un dosar care 

cuprinde fișa de selecție completată, semnată și datată și documentele atașate, cerute în mod expres, sau pe care le 

consideră necesare.  

Punctajul maxim este de 100 de puncte. 

3. Interviu-test 

În cadrul acestei probe vor fi testate cunoștințele solicitate la itemii 1, 2 și 5. Interviul va avea loc vineri, 24 

februarie 2017, ora 13. 

Vor fi selectați 6 elevi titulari și 2 elevi rezervă, care vor reprezenta grupul țintă al proiectului, pentru anii școlari 

2016-2017 și 2017-2018. 

Elevii selectați vor semna un acord  (norme de protecție a muncii, de securitate a deplasării, drepturi și obligații 

etc.) cu echipa de implementare a proiectului, cu valabilitate în anul 2017. 


