
Conţinutul dosarului de candidatură - cadre didactice: 

 cerere adresată Comisiei de selecție (Anexa 2) - semnată și datată de participant 

 documente justificative care vor conține: datele de identificare : 

 nume, prenume,  

 funcţia,  

 vechimea,  

 încadrarea( profesor/ 

PIP/institutor/învățător),  

 modalitatea în care îşi propune să utilizeze în instituţie competenţeledobândite în 

urma participării la activitatea de învăţare/ predare/ formare. 

 

Conţinutul dosarului de candidatură - elevi: 

 Cerere de participare adresată Comisiei de selecție (Anexa 3) - semnată și datată 

de participant 

 Recomandare din partea dirigintelui clasei. Recomandarea va conține: situația la 

învățătură (gimnaziu), situația disciplinară, motive ce îl recomandă pentru 

participarea la mobilitate (Anexa 1) 

 Acordul preliminar de deplasare, cu semnăturile părinților (Anexa 4) 

 Adeverinţă medicală (medicul de familie) cu menţiunea apt pentru deplasare în 

străinătate 

 Acordul părinților pentru găzduirea elevilor în perioada Reuniunii din România 

 

Criterii de selectie: 

Criterii de selecție pentru elevi:  

 Implicarea activă în activitățile din cadrul proiectului - 25 p 

 Disponibilitatea de a participa la activităţile de mobilitate ale proiectului - 25 p 

 Calități morale și de comportament, capacitate de cooperare, lucru în echipă - 20 p 

 Competenţe de limba engleză, minim nivel A2/B1 - 10 p 

 Găzduirea unui elev din echipele țărilor partenere (pentru Reuniunea din România) - 20 p 

 

Criterii de departajare  

 nota obținută la proba scrisă de limba engleză şi chestionar  

 media anuală școlară pe anul școlar 2016-2017  

 

Criterii de selecție pentru  profesori însoțitori:  

 Implicarea în activitățile din cadrul proiectului - 25 p 

 Disponibilitatea de a participa la activităţile de mobilitate ale proiectului - 25 p 

 Interesul acordat formării şi dezvoltării profesionale - 20 p 

 Comunicarea eficientă cu colegii, părinţii, elevii - 10 p 

 Implicarea anterioară în viaţa şcolii (activităţi extraşcolare), activitatea de promovare a școlii - 

10 p 

 Competenţe de limba engleză, minim nivel A1 - 10 p 

 

 

 


