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PROCEDURĂ DE SELECȚIE A MEMBRILOR GRUPULUI ȚINTĂ A  
PROIECTULUI ERASMUS+ 

Digital Powers for Nature-Connected Schools 

 

În urma aprobării finanţării proiectului Digital Powers for Nature-Connected Schools, 

nr. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000019423, Școala Gimnazială ‘Manolache Costache 

Epureanu’, Bârlad, va organiza concurs de selecţie pentru elevii participanţi la 

mobilitățile proiectului în vederea îmbunătățirii competențelor digitale, .sociale, civice, 

lingvistice. 

Selecţia elevilor va avea loc în perioada 04 octombrie 2021- 20 octombrie 2021. 

Criterii de selecţie: 

● Nota 10 la purtare în ultimii 2 ani școlari; 

● Varsta - minim 12 ani; 

● Interes legat de tematica proiectului și deschidere în vederea comunicării 

și stabilirii relațiilor de prietenie cu tineri din țări europene; 

● Disponibilitatea de a lucra suplimentar în vederea participării la activităţile 

locale din cadrul proiectului ; 

● Motivaţia de a participa la un proiect european; 

● Competenţe digitale minime (calculator, internet, realizare materiale PPT 

etc); 

● Competenţe de limba engleză ( nivel mediu, certificatele si diplomele de 

la concursuri sunt un plus); 

● Competenţe de comunicare, negociere, muncă în echipă. 

Participanți eligibili sunt elevi ai școlii care îndeplinesc criteriile mai sus 

menționate. 

În prima mobilitate vor participa 10 elevi de nivel gimnazial. 

 Selecţia celor 10 elevi și a altor 10 elevi de rezervă va consta în evaluarea dosarelor 

de candidatură și susținerea unui interviu în limba engleză. Dosarele se vor depune la 

secretariatul școlii şi vor conţine: 

1.Cerere de înscriere  

2. Recomandarea profesorului diriginte 

3. Scrisoare de motivatie ( exprimarea și motivarea dorinței de participare la proiect) 
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   5. Declarația părinților de acceptare a participării la procesul de selecție 

   6. Portofoliu de activități școlare și extrascolare la care a participat elevul 

GRILA DE PUNCTAJ 

1. Media la purtare 10 - 10 p 

2. Competențe lingvistice     20 p 

3. Competențe TIC     10 p 

4. Media generală peste 9,50    10p 

5. Portofoliu    40 p 

6. Interviu    10 p 

  

Procesul de selecţie se va derula conform calendarului: 

04 octombrie 2021 – anunţarea şi afişarea criteriilor de selecție 

06 octombrie 2021- 15 octombrie 2021, ora 16.00, depunerea dosarelor de 

candidatură la secretariat 

15 octombrie 2021 - 18 octombrie – evaluarea dosarelor de candidatură și 

interviul cu participanții la selecție, interviul având loc în școală 

18 octombrie 2021 între orele (8.00-12.00)– anunţarea rezultatelor (lista 

câștigătorilor și lista cu elevii de rezervă). 

  

În urma selecției, elevii care vor fi implicați și cei de rezervă vor participa 

împreună la programul de pregătire generală, pregătire lingvistică, respectiv 

pregătire pedagogică și culturală prevăzute în proiect. 

 

Coordonator, 

prof. Toporaș Paula 
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