CRITERII DE SELECȚIE PENTRU ELEVI
 Apartenența la grupul țintă specificat în proiect (elevi din clasele V-XII)
 În anul școlar 2017-2018 a obținut media 10 la purtare și media anuală minim 8
 Competențe profesionale: cunoștințe TIC (cel puţin nivel mediu) și cunoștinte minime de
limba engleză (nivel A2, A2+)
 Modul în care este motivată dorința de participare la mobilitate
 Capacitate de lucru în echipă
 Capacitate crescută de rezistenţă la stres
 Responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor
 Spirit autonom, independent
 Capacitate sporită de acomodare într-un alt mediu - o altă familie
Probele de selecție și ponderea în rezultatul final:
-recomandarea dirigintelui 50%
-interviu 50%
În selecția elevilor se va ține cont de acordul scris al părintelui cu privire la participarea în
mobilitate, de comportamentul elevului anterior selecției în baza recomandării profesorului
diriginte, de recomandarea psihologului/terapeutului de la clasă.

Dosarul de candidatură va cuprinde:
- cerere de înscriere (Anexa 1)
- recomandarea dirigintelui (Anexa 2)
- acordul scris al părinților/susținătorilor legali (Anexa 3)
- copie după cartea de identitate
- adeverință medicală

Anexa 1

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul/Subsemnata,………………………………………………………………….…..,
elev/elevă în clasa …………………….la C.S.E.I. Suceava, jud. Suceava, având
CNP………………………………..., CI……………………… eliberată de …………………,
la data de…………………….vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul de selecție pentru
participarea la mobilităţile proiectului Erasmus+ “Collaboration to Have Abilities as New
Goals of Education” (C.H.A.N.G.E.).

Data

Semnătura

Anexa 2

RECOMANDAREA DIRIGINTELUI

Numele și prenumele elevului/elevei: …………………………………………………….
Clasa: ………………
Media la purtare în anul școlar 2017/2018:
Prezentați

aspectele

pe

care

le

considerați

importante

despre

acest/această

elev/elevă.Comparativ cu alți elevi ai clasei din care face parte evaluați pe o scară de la 1 la
5 acest elev în ceea ce privește:
1
2
3
(insuficient (satisfăcător) (bine)

4
5
(foarte bine) (excepțional)

Motivația de a participa la
activitățile clasei
Capacitatea de a lucra în
echipă
Capacitatea de a relaționa
cu colegii
Rezultate obținute în
coordonarea activităților
Implicare activă în
proiectele școlii
Orice informație care poate diferenția eleva/elevul de alții este binevenită.

DATA:
NUME PRENUME DIRIGINTE:

SEMNĂTURĂ:

Anexa 3

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL

Subsemnatul/Subsemnata………………………………………………………………,
CNP…………………………………,CI………………………..,eliberată de………………...,
la data de……………………adresa de domiciliu……………………………………………,
localitatea………………… ,județul……………………, telefon…………………………...,
în calitate de părinte/tutore al elevului/elevei…………………………………………………..,
clasa………………la C.S.E.I. Suceava, declar următoarele:
-

sunt

de

acord

cu

mele……………………………………

participarea

fiului

meu/fiicei

la mobilităţile proiectului Erasmus+

“Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education” (C.H.A.N.G.E.);
-

îmi asum răspunderea cu privire la îndeplinirea de către fiul meu/fiica
mea……………………a tuturor obligațiilor ce revin beneficiarilor prin proiect;

-

sunt de accord ca fiul meu/fiica mea să fie fotografiat/ă și filmat/ă în cadrul acestui
proiect, fotografiile și filmările să fie făcute publice în scopul de a promova proiectul
Erasmus+ şi a disemina activităţile din proiect la nivel local, naţional, transnaţional.

Data:

Semnătura:

