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ANUNȚ SELECȚIE PROIECT ERASMUS+ 

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” Pitești, în calitate de beneficiar al proiectului 

proiectului  Erasmus +, Actiunea cheie 2-Parteneriate strategice- SOCIAL MEDIA- NATURAL 

LEARNING  ENVIRONMENT  (MEDII DE SOCIALIZARE ON LINE-ÎNVĂȚAREA ÎN 

MEDIU NATURAL), nr. 2018-1-IT02-KA229-048268_4, organizează selecţia elevilor 

participanți la activitățile proiectului, derulate în perioada 31 mai-4 iunie 2021. Menționăm 

faptul că activitățile sunt virtuale.  

PROCEDURA DE SELECȚIE  

I. Criterii de selecţie a candidaţilor: 

1. Apartenenţa la grupul țintă: elevii din clasele gimnaziale; 

2. Competenţe lingvistice de limba engleză, nivel AVANSAT (medii de 9 sau 10 la 

limba engleză în anul școlar 2020-2021); 

3. Modul în care este motivată dorinţa de participare la mobilitate (completarea 

punctului 13 din chestionar); 

4. Participarea la activitățile cluburilor de hobby (ansamblul coral, ansambluri sportive, 

clubul de pictură, clubul de origami, clubul de teatru, clubul de lectură); 

5. Nu au mai participat la o mobilitate a proiectului; 

6. Proba de selecție și ponderea în rezultatul final: 

- Evaluarea chestionarului în limba engleză și a motivației de a participa la proiect- 8 

puncte; 

- Obținerea mediei 10 la disciplina limba engleză- 2 puncte; obținerea mediei 9 la 

disciplina limba engleză- 1 punct.  

Total:10p  

Criterii de departajare: 

1. Interviu în limba engleză; 

2. Participarea la activitățile mai multor cluburi de hobby-uri. 
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II. Calendarul concursului de selecţie: 

 

15-24.04.2021 (ora 19:00) – Trimiterea documentelor de înscriere  

24-25.04.2021 - Evaluarea dosarelor de candidatură                

26.04.2021 - Afişarea punctajelor 

27-28.04.2021- Interviu (dacă este cazul) 

29.04.2021- Afișarea rezultatelor finale 

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente în format electronic: 
1. Cererea de înscriere; 

2. Acordul părinților; 

3. Chestionarul în limba engleză. 

Cele 3 documente scanate vor fi incluse într-un singur fișier  denumit cu numele 

elevului participant la selecție. Fișierul va fi trimis prin poșta electronica la adresa 

zoedrag@yahoo.com 

Documentele ce urmează a fi completate sunt atașate prezentului anunț.  

             

 

 

COORDONATOR PROIECT, 
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