
Fișă de selecție pentru participarea la mobilitatea din Polonia (octombrie 2017) în cadrul proiectului Erasmus +, de tip parte neriat școlar, 

cu titlul ”A new energy for new European citizens”, având perioada de implementare 2016-2019 

Nume și prenume elev……………………………………………                      Clasa ……………………………     

Date de contact (nr. telefon și adresă e-mail)  ……………………………………………………………………........................   

Numărul de ore pe săptămână  pe care elevul le poate aloca activităților locale, în cadrul proiectului, în anul școlar 2016- 2017…………………………....                                                                    

Nr. 

item 
Criterii de selecție Opis documente anexate 

Punctaj 

acordat 

Rezultat selecție 

(membru titular în 

echipă, rezervă, 

respins) 

1 

Elevul candidat cunoaște conținutul proiectului (afișat în zona expozițională din fața 

laboratorului de fizică) și propune minim două activități locale pe care ar dori să le 

deruleze/organizeze 

  

 

2. 
Elevul candidat deține cunoștințe de realizare a unor prezentări (PPT, Prezi) și a unor filme (în 

iMoove)  
 

3. 
Elevul candidat deține cunoștințe minimale despre modul în care România își produce energia 

electrică (termoenergie, hidroenergie, atomo-nuclearo-energie etc.)   
 

4. Elevul candidat  deține abilități de lucru în echipă  
 

 

5. 

Elevul candidat deține cunoștințe de comunicare în limba engleză (limba de comunicare oficială 

a proiectului), dar și cunoștințe de comunicare în limba germană (întrucât regiunea din Polonia 

în care se va efectua mobilitatea este germanofonă); cunoașterea limbii polone aduce un punctaj 

suplimentar 

  

6. 
Elevul candidat poate enumera și explica 5 cuvinte reprezentative aflate în legătură cu cultura și 

civilizația polonă 
  

7. Elevul candidat are rezultate/participări la olimpiadele și concursurile de fizică/informatică/TIC   

8. 
Elevul candidat are preocupări în domeniile cercetării școlare / inventicii/inovației/construirii de 

aparate sau/și participări la cercuri științifice școlare sau extrașcolare etc. 
  

9. 

 

Familia elevului candidat este de acord și are posibilitatea cazării în propria locuință, în condiții 

corespunzătoare  a unui elev străin pe perioada 24-28 septembrie 2018 (atunci când echipele 

partenere de proiect vor fi prezente la Suceava) 

  

10. 

Cel puțin un membru adult al familiei elevului este disponibil (din punct de vedere al timpului, 

posibilității de a însoți grupurile de elevi în activitățile care se derulează în afara localului 

CNPR etc.) pe perioada 24-28 septembrie 2018 
 

 

 

Data…………………………….       Semnătură elev………………………………. 

Semnatură părinte…………………………… 


