
Fișă de selecție pentru participarea la mobilitatea medie din Franța  în cadrul proiectului Erasmus+ de tip 

KA2, ”Apprentissage par les Competences en Immersion et le Developpement de l’Entraide” - ACIDE,                  

cod 2019-1-FR01-KA229-062180_3, perioada de implementare 2019-2021 

Nume și prenume elev: ……………………………………………                                    

Clasă elev:  ………………………………………………………… 

Date de contact (nr telefon si adresa email):  ……………………………………………………………………………………….. 

Numărul de ore pe săptămână  pe care elevul le poate aloca activităților locale, în cadrul proiectului, în anul școlar 2019 – 2020: 

……………………………………………………………………                                                                    

Nr 

crt. 

Criterii de selecție Enumerarea documentelor pentru 

fiecare criteriu (care se atașează 

prezentei fișe de selecție), sau 

scrierea directă a răspunsului la 

fiecare întrebare. 

Punctaj 

acordat 

1 Elevul candidat deține cunoștințe de limba franceză, justificate de documente care 

atestă nivelul de competență (de exemplu, testul bilingv sau media la limba 

franceză).  

Documente doveditoare  

2. Elevul candidat deține cunoștințe de limba engleză, justificate de documente care 

atestă nivelul de competență (de exemplu, testul bilingv, examen Cambridge sau 

media la limba engleză). 

Documente doveditoare.  

3. Câte tipuri de mobilitate presupune proiectul ACIDE? (Se poate răspunde la 

întrebare citind descrierea proiectului ACIDE de pe site-ul colegiului)  

Răspuns la întrebare.  

4. Pentru mobilitatea scurtă a partenerilor în România, pe ce teme se vor derula 

atelierele? (Se poate răspunde la întrebare citind descrierea proiectului ACIDE de 

pe site-ul colegiului) 

Răspuns la întrebare.  

5. Elevul candidat atașează la dosar un eseu realizat în limba franceză, cu tema ”O 

experiență școlară în Franța – cum poate contribui aceasta la dezvoltarea mea 

personală?” (10 rânduri).   

Eseu.  

6. Propuneri de activități culturale de cunoaștere a patrimoniului turistic județului sau Scrierea directă în această rubrică a  



regiunii, desfășurate pe perioada a 4 weekend-uri, cu prilejul mobilității 

partenerilor francezi la C.N. ”Petru Rareș”, pe care candidatul ar dori să le 

organizeze. 

propunerilor de activități. 

7. Elevul candidat dă dovadă de implicare socială, participare la activități 

extrașcolare și implicare a familiei. 

Documente doveditoare.  

8. Elevul candidat deține abilități de lucru în echipă. Documente doveditoare.  

9. 

 

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

locuință a unui elev străin pe perioada 12 noiembrie – 10 decembrie 2019 (atunci 

când echipele partenere de proiect vor fi prezente la Suceava). 

Declarație pe proprie răspundere a 

unuia dintre părinți. 

 

10. Cel puțin un membru adult al familiei elevului este disponibil (dpdv al resurselor: 

exp. timp, posibilitate de a însoți grupurile de elevi în activitățile care se derulează 

în afara localului CNPR etc) pe perioada 12 noiembrie – 10 decembrie 2019. 

Declarație pe proprie răspundere a 

unuia dintre părinți. 

 

 

Data……………………………. 

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

                                                                                                                                                                                                                                       

Semnătură părinte……………………….…… 

Notă.  

Pentru selecție, elevul depune la secretariat  în perioada 9 –11 octombrie, ora 14, un dosar care cuprinde fișa de selecție de mai sus (descărcată de pe site-ul școlii) 

completată, semnată și datată și documentele atașate, cerute în mod expres, sau pe care le consideră necesare (cel puțin un document pentru fiecare item).  

Punctajul maxim este de 100 de puncte (câte 10 puncte pentru fiecare item).  

Vor fi selectați 2 elevi titulari și 1 elev rezervă, care vor reprezenta grupul țintă al proiectului pentru derularea unei mobilități medii (o lună) în Franța, la Liceul Jean 

Bart, Dunkerque, în ianuarie - februarie 2020. 

Rezultatul selecției va fi afișat în după-amiaza zilei de 11 octombrie 2019 în zona expozițională a proiectului (față în față cu aula). 

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 școlar 2019-2020. 


