
Fișă de selecție pentru participarea la mobilitatea din Germania 11-17 martie 2017 în cadrul proiectului Erasmus +, de tip  

parte  neriat școlar, cu titlul ”A new energy for new European citizens”, având perioadă de implementare 2016-2019 

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 2017-2018…………………………....                                                                    

Nr 

crt 

Criterii de selectie  Punctaj 

acordat 

Rezultat selecti (membru 

titular în echipă, rezerva, 

respins) 

1 Elevul candidat cunoaște conținutul proiectului (din citirea zonei expoziționale din 

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

să le deruleze / organizeze 

Elevul completează direct în această 

rubrică sau specifică aici ce 

document atașează pentru a fi 

reprezentativ pentru acest item (eseu, 

rezumat, diplomă, adeverință, copie 

după situația școlară, studiu 

individual etc) 

  

2. Elevul candidat deține cunoștințe despre realizarea unor ppt-uri / prezentari prezi 

sau  a unor filme (în iMoove) 

Elevul atașează pe un suport 

electronic un ppt/ o prezentare prezi 

sau o ecranizare, cu tema ”Scoala 

mea”, realizată și semnată de el. 

 

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

produce energia electrică regenerabilă în ultimii 10 ani (cât la sută din energia 

produsă este verde, câți oameni lucrează în domeniul energiei verzi etc).  

Elevul atașează un studiu individual 

de maxim o pagina, pe tema cerută 

 

4. Elevul candidat cunoaște modul în care este produsă energia electrică în propria 

locuință (cumpărare din rețeaua națională, ce firmă, la ce costuri, sau producere de 

energie verde, face comparații de consum de energie între lunile de vară cu cele de 

iarnă, explică ce aparate sunt mari consumatoare de energie și ce reguli de 

economisire de energie aplică familia sa) 

Elevul atașează un studiu individual 

de maxim o pagină, pe tema cerută 

 

5.  

Elevul candidat  deține abilități de lucru în echipă 

Elevul atașează exemple de lucru în 

alte echipe – la clasă, în cadrul unor 

activități extrașcolare, altor proiecte 

etc.) 

 

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

germană 

Elevul completează direct în această 

rubrică sau specifică aici ce 

document atașează pentru a fi 

reprezentativ pentru acest item 

 



7. Elevul candidat deține cunoștințe de comunicare în limba engleză (limba de 

comunicare oficială a proiectului), dar și cunoștințe de comunicare în limba 

germană (întrucât cazarea elevilor se realizează în familiile corespondenților) 

Elevul atașează sigla printată, 

dimensiune maximă A4 

 

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

/ construirii de aparate etc 

Elevul completează direct în această 

rubrică sau specifică aici ce 

document atașează pentru a fi 

reprezentativ pentru acest item 

 

9. 

 

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

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

partenere de proiect vor fi prezente la Suceava) 

Elevul atașeză o declarație datată și 

semnată de către ambii 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 

înafara localului CNPR etc) pe perioada 24-28 septembrie 2018 

Elevul atașeză o declarație datată și 

semnată de către ambii părinți 

 

 

Data……………………………. 

Semnătură elev………………………………. 

Semnatură părinte…………………………… 

 

Notă.  

Petru selecție, elevul depune la secretariat  în zilele de 24.11. 2017 sau 27. 11.2017 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 cele pe care le consideră necesare.  

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

Vor fi selectați 6 elevi titulari și 2 elevi rezervă, care vor reprezenta grupul țintă al proiectului, pentru mobilitatea din Germania. 

Rezultatul selecției va fi afișat în perioada 28.11.2017-29.11.2017  în zona expozițională a proiectului. 

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 2018. 

 


