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Aprobat in CA din data de 17.09.2019      

Procedura de selecţie elevi în cadrul proiectului de 
parteneriat strategic între şcoli: 

Proiectul Erasmus+:  

 

“Ouvre ton esprit,vis ton Europe”  

”Open your minde,live your Europe” 

2019-1-FR01-KA229-063146_2 

 

 

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie a grupului de lucru – ELEVI în 

vederea participării la activitățile proiectului ERASMUS “Ouvre ton esprit,vis 

ton Europe” /”Open your minde,live your Europe”, în perioada 1.09.2019 – 

31.08.2021. 

Parteneri :Romania  

Coordonator proiect : Franta 

 

 

 

 

METODOLOGIE SELECŢIE GRUP DE ELEVI 
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 PROIECT ERASMUS + “Ouvre ton esprit,vis ton Europe” /”Open your minde,live your 

Europe” 

CAPITOLUL I: SELECȚIE GRUP DE ELEVI 

SCOPUL:    Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a participanților 

aparţinând grupului ţintă (elevi) la mobilitățile din cadrul proiectului 

Descrierea procedurii: 

1. Identificarea elevilor care doresc să participe la mobilitățile proiectului 

2. Verificarea eligibilității elevilor înscrisi pentru participarea la mobilitățile din cadrul 

proiectului 

3. Aplicarea procedurii de selecție în cazul în care numărul de elevi ce își exprimă dorința 

de a participa la mobilități este mai mare decât numărul de elevi ce pot participa (conform 

aplicației de proiect): motivaţia de participare la activitǎţile proiectului, participarea la activități 

extracurriculare, rezultate la concursuri,abilităţi de lucru în echipǎ, cunoştinţe IT, cunoștințe de 

limba franceză 

4. Aprobarea listei elevilor eligibili în cadrul Comisiei de selecţie a proiectului 

5. Emiterea deciziei privind participanții la proiect 

In urma aprobării finanţării proiectului cu titlul “Ouvre ton esprit,vis ton Europe”  

/”Open your minde,live your Europe”2019-1-FR01-KA229-063146_2 în cadrul Programului 

ERASMUS+, actiunea KA229, parteneriate strategice între şcoli, în baza contractului de 

finanţare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P. (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale ), Liceul Tehnologic „1 Mai ”, Ploiesti  trebuie să 

realizeze: 

- 2 schimburi de elevi la liceul francez Marc Godrie ,Loudun, Franta la care vor participa 

câte 12 elevi însoţiţi de câte 5 cadre didactice. 

 

Această procedură se aplică tuturor elevilor de la Liceul Tehnologic „1 Mai”, Municipiul 

Ploiești,  care doresc să participe la mobilitățile din cadrul proiectului, în urma înscrierii 

voluntare în procesul de selecție. 

 



LICEUL TEHNOLOGIC ”1 MAI” PLOIEȘTI 

 

PROCEDURA  

SELECȚIE CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE ÎN PROIECTE 

ERASMUS
+ 

“Ouvre ton esprit , vis ton Europe”  

Ediţia: 1 

Nr. de ex.: 5 

Revizia: - 

Nr. de ex. :  

COMPARTIMENT: 

COMISIA PENTRU PROIECTE DE INTEGRARE 

EUROPEANĂ  

STATUS: APLICARE 

Cod: P.O. – 98-07 

Pagina     din 

Exemplar nr.: 1 

                                                                                                        
                          MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

 
 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI           
STR. PETROLULUI, NR. 16, 100531, PLOIEŞTI, JUD. PRAHOVA 

           TEL.: 0344.801711, 0344.801712; FAX: 0344.801711, E-mail: lic1maip@gmail.com 

 

Proiectul urmărește realizarea obiectivelor specifice ale Programului Erasmus+ prin 

promovarea calităţii în educaţie şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba franceză, a 

competentelor de utilizare a instrumentelor IT, îmbunătăţirea nivelului de cunoștințe de cultură, 

civilizație, istorie și geografie legate de ţările participante la proiect. De asemenea, elevii vor 

învăţa să lucreze în echipă, vor fi încurajați să cultive toleranţa și respectul de sine şi faţă de 

ceilalți, vor învăţa ce înseamnă valorile europene comune. 

Documente de referinţă: 

 Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/ 2011; 

 Apelul naţional la propuneri de proiecte 2019; 

 APEL european 2019 pentru propuneri de proiecte în Programul Erasmus+; 

 Ghidul candidatului; 

 Regulamentul Parlamentului si Consiliului European nr. 1288/2013 şi Memorandumul 

Guvernului Romaniei nr. 10951/2013 ; 

 Formularul de candidatură al proiectului; 

 www.erasmusplus.ro 

 http://www.anpcdefp.ro/ 

În selecția grupului țintă de participanți se va promova o politică de informare și o 

metodologie clară care va asigura participarea fără discriminare, respectând principiul egalității 

de șanse si al transparenței. 

Obiectivele proiectului 

Scopul principal al proiectului este scaderea ratei absenteismului scolar prin intermediul 

unor activitati sociale placute si acceptarea diversitatii. Datorita proiectului, elevii care sunt in 

pericol de abandon scolar la o varsta frageda isi vor iubi scoala si vor resimti mai puternic 

sentimentul de apartenenta la institutie si comunitate, iar interesul lor fata de educatie va creste 

odata cu activitatile sociale care ii fac fericiti. Un alt scop este acela de a-i face pe parinti sa 

constientizeze importanta educatiei si oferirea de informatii cu privire la efectele economice, 

sociale si psihologice asupra societatii si problemele care apar in urma acestui fenomen. 

Obiectivele proiectului nostru decurg din nevoile pe care le-am identificat la nivelul 

fiecărei școli - lipsa de oportunități de angajare pe piața locurilor de muncă locale și faptul că 

elevii noștri întâmpină dificultăți în obținerea unui loc de muncă după absolvire, sporind astfel 

rata șomajului în zonele noastre.  

http://www.erasmusplus.ro/
http://www.anpcdefp.ro/
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Obiectivul 1: 1. dezvoltarea de noi strategii si metode de predare pentru a se reduce rata 

abandonului scolar timpuriu 

Obiectivul 2:  reducerea ratei absenteismului pentru ca elevii sa isi continue studiile si sa 

obtina certificatele de absolvire, 

Obiectivul 3: inzestrarea elevilor cu abilitati de baza - acordarea de atentie speciala 

abilitatilor comunicative si lingvistice, atat pentru limba materna cat si cea straina, pentru a ajuta 

la o tranzitie mai usoara catre piata muncii, deoarece ajuta elevii sa comunice in mod eficient 

Obiectivul 4: promovarea unei noi abordari a acestei problematici in scoli, constientizarea 

problemei absenteismului si abandonului scolar de catre parinti si comunitate si totodata 

riscurile pe care le implica aceste aspecte negative 

 Obiectivul 5: stimularea invatarii prin cooperare si prin utilizarea unei limbi straine 

 Obiectivul 6 : stimularea tolerantei si cresterea gradului de constientizare a diversitatii 

cultural prini nteractiune directa. 

 

 

    

 

 

    

   DETALII DESPRE CONCURS 

Pentru selecția participanților a fost numită Comisia de selecție a participanților în cadrul 

Proiectul Erasmus+: “Ouvre ton esprit,vis ton Europe” /”Open your minde,live your 

Europe” 2019-1-FR01-KA229-063146_2 prin decizie internă.  

Comisia este formată din 3 membri, dintre care unul este președinte. 
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Portofoliului de candidatură , Interviului motivațional și Testului de  cunoștințe de  

limbă străină (franceză,engleză/ o limbă străină în care se derulează activitățile proiectului) 

     

ANEXA 1- PROCEDURA DE SELECȚIE 

ANEXA 2- CERERE INSCRIERE LA CONCURSUL DE SELECTIE 

ANEXA 3- ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE  

ANEXA 4- ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL 

 

ANEXA 5- DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

 

ANEXA 6- FIŞĂ EVALUARE DOSAR DE SELECȚIE ELEVI 

 

ANEXA 7 – RECOMANDARE DIN PARTEA PROFESORULUI DIRIGINTE 

 

 DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA CUPRINDE URMÃTOARELE 

DOCUMENTE  (în această ordine): Conţinutul dosarului de candidatură – elevi 

1. Cerere de înscriere adresată Comisiei de selecție (Anexa 2)  

2. Copii xerox după cărţile de identitate ale părinţilor/tutorelui legal; 

3. Copie după certificatul de naştere; 

4. Scrisoare de motivaţie; 

5. Acord privind utilizarea  datelor personale (Anexa 3 ) 

6. Acordul părinţilor/tutorelui legal de participare a elevului la proiect (Anexa 4) 

7. Declaraţie de conformitate (Anexa 5) 

8. Recomandare din partea profesorului diriginte– va conține: situația socio-culturalǎ, economicǎ, 

emoţionalǎ, motive ce îl recomandă pentru participarea la mobilitate în cadrul proiectului ( 

Anexa 7) 

9. Adeverinta medicala de la medicul de familie din care sa rezulte ca NU este in evidenta cu boli 

cronice 
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Punctaj dosar de candidatură 
 
 

1.  Fisa de evaluare ( Anexa 6)  : 40de puncte 

2. Interviu : 40 de puncte 

3. Test limba franceza : 20 puncte 

 Total= 1 0 0  puncte  

                                   

Calendarul procesului de selecție 

 

 

ETAPA TERMEN 

Diseminarea proiectului și a informațiilor referitoare 

la procesul de selecție 

15.09-25.10.2019 

Depunerea candidaturilor la secretariatul scolii 25.10-11.11.2019 

Interviu+Proba lingvistica 14.11.2019 

Evaluarea dosarelor candidaților 15.11.2019 

Anunțarea rezultatelor procesului de selecție 18.11.2019 
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ANEXA 1 

          Procedura de selecţie a elevilor participanți la  

Proiectul Erasmus+: “Ouvre ton esprit,vis ton Europe” /”Open 
your minde,live your Europe” 

2019-1-FR01-KA229-063146_2 

Selecţia grupului ţintă se va face cu respectarea principiului egalităţii de şanse şi 

nediscriminării şi se va realiza fără deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe criterii de 

rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, vârstă sau orice alt criteriu care poate conduce la 

acte de discriminare direct sau indirect.  

Responsabili: Comisia de selecţie a participantilor la mobilitati. 
Nota: Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la aviziere şi pe site-ul școlii/ proiectului. 
Procedura: 
Pasul 1. Stabilirea prin decizia conducerii școlii a comisiei de selecţie a participantilor la activitati, 
comisie alcatuită dintr-un membru al comisiei de curriculum, un membru al echipei de 
management, un profesor de limba franceză, un profesor de limba engleza, un membru din afara 
scolii cu experienta in proiecte internationale 

Pasul 2. Elaborarea criteriilor de departajare a elevilor care vor să participe la proiect. 
Pasul 3. Anunț concurs de selecție la aviziere şi pe site-ul școlii. Afişarea condiţiilor și a criteriilor 
pe care trebuie să le îndeplinească potențialii beneficiari ai proiectului- elevi. 
Pasul 4. Apelul către elevii din şcoală, se anunță pe site-ul școlii și la avizier concursul de selectie 
al elevilor doritori să participe la mobilități  
Pasul 5. Depunerea unei cereri și a scrisorii de intenţie, la secretariat, în intervalul afișat. 
Pasul 6. Selecția participanților (evaluarea dosarelor + interviu în limba franceză) 
Pasul 7. Afişarea rezultatelor. 
Pasul 8. Incheierea unui contract cu părinții elevilor  selectați să participe la activitățile din acest 
proiect  

Președintele comisiei de selecție, 

Director prof.Neacsu Camelia 
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ANEXA 2  

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONSURSUL DE SELECȚIE 

Subsemnatul/a_________________________________, (numele și prenumele cu 

majuscule) elev,a în clasa………………………..,la LiceulTehnologic „1Mai”, Municipiul 

Ploiești , doresc să particip la concursul de selecţie pentru  alcătuirea grupului țintă- elevi  în 

cadrul Proiectului Erasmus+: “Ouvre ton esprit,vis ton Europe” care va fi implementat, în 

perioada 01.09.2019-31.08.2021. 

Date personale 

CNP ___________________________________ 

Domiciliu ______________________________________________________________ 

Telefon  ___________________________, 

E-mail ________________________________________________, 

1. Nivelul de utilizare a limbii franceze: 

- scris:     

- vorbit:     

2. Nivelul de utilizare a mijloacelor TIC: 

Am calculator personal :       

3. Sunt dispus să particip la activităţile, sedintele si workshop-urile organizate de scoala în 

vederea  realizarii activităţilor și obiectivelor proiectului. 

     

4. Voi participa la activităţile de diseminare a rezultatelor   
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5. Am cont pe retelele de socializare: 

__________________________________________________________ 

 

7. Dacă voi renunţa la mobilitate din motive subiective SUNT DE ACORD să suport integral 

cheltuielile efectuate cu participarea mea în cadrul proiectului; 

    

Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

1.Cerere de înscriere – Anexa 2 

2. Copii xerox după cărţile de identitate ale părinţilor/tutorelui legal; 

3. Copie după certificatul de naştere; 

4. Scrisoare de motivaţie; 

5. Acord privind utilizarea datelor personale -Anexa 3 

6. Acordul părinţilor/tutorelui legal de participare a elevului la proiect -Anexa 4 

7. Declaraţie de conformitate -Anexa 5 

8. Recomandare din partea PROFESORULUI DIRIGINTE – va conține: situația socio-culturalǎ, 

economicǎ, emoţionalǎ, motive ce îl recomandă pentru participarea la mobilitate în cadrul 

proiectului- Anexa 7 

9. Adeverinta medicala de la medicul de familie 

Data___________ 

 

 

Semnătura elevului _________________________ 

Semnătura părintelui/tutorelui legal __________________________ 
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ANEXA 3  

              ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

Subsemnatul/a……………….....…………..…………………………………………….…, 

CNP…………...…………………………… domiciliat/ă în……..…………. ………….......... 

str. ..................……….…........………. nr.....….… ap.….…. tel. fix……................. tel. 

mobil…….................……. e-mail……...…. ................…....….. ca beneficiar/ă al/a proiectului, 

finanţat de UE, prin, Proiectul Erasmus+:“Ouvre ton esprit,vis ton Europe”/ ”Open your 

minde,live your Europe”  2019-1-FR01-KA229-063146_2 în perioada 01.09.2019 – 31.08.2021, 

îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către 

Ministerul Educaţiei, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările  

şi completările  ulterioare, în cadrul Parteneriatului strategic Erasmus+ ““Ouvre ton esprit,vis ton 

Europe” /”Open your minde,live your Europe”. 

 De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor  

fotografiilor  în care figurez eu şi/sau membrii minori ai familiei, fotografii care au fost realizate 

în cadrul parteneriatului strategic ““Ouvre ton esprit,vis ton Europe” /”Open your minde,live 

your Europe”, în activităţi de diseminare,  produse finale, articole de presă, site-ul proiectului, 

albume de proiect, și alte activităţi aferente parteneriatului. 

Data: ______________________   

 Semnătura:____________________ 

 

         Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenţia Natională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de 

Implementare a Proiectelor Erasmus+),  în scopul implementării activităţilor specifice 

Proiectului Erasmus+: “Ouvre ton esprit,vis ton Europe” .Vă puteţi exercita drepturile de 

acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere 

scrisă, semnată şi datată, trimisă la MENCS -UIPFFS. 
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ANEXA 4 

 

 

 

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL 

Parteneriate strategice Erasmus + 

 

 

 
Prin parteneriatele strategice Erasmus+ se urmărește: 

 dezvoltarea de abordări noi și inovatoare pentru creșterea calității și relevanței ofertei 

educaționale, de formare a actorilor implicați; 

 asigurarea de sprijin personalizat, învățare colaborativă, gândire critică, resurse 

educaționale  deschise, mobilitate virtuală sau alte metode inovatoare de învățare; 

 promovarea unei culturi colaborative inter-sectoriale și internaționale; 

 dezvoltarea capacității organizaționale; 

 promovarea egalității și includerii în educație pentru a preveni abandonul școlar și pentru 

a stimula participarea în comunitate a grupurilor dezavantajate; 

 creșterea participării la învățare la standarde europene. 

Acest parteneriat are o durată de 2 ani și presupune mobilităţi de elevi și cadre didactice între 

instituţiile partenere în scopul realizării unor produse finale conform obiectivelor proiectului. La 

activitatea de mobilitate  vor participa câte 12 elevi și 5 cadre didactice. 
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ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL  
  

Subsemnatul/Subsemnata,………………… …………………, 

CNP…………………………………………..…,CI serie………nr……..……….., eliberat 

de…………….., la data de………………; adresa de domiciliu  str. 

……………………………………nr.……, localitatea……………, județul……………, 

telefon…………………………..., în calitate de părinte/tutore al 

elevului/elevei………………………………, clasa…………la Liceul Tehnologic « 1 Mai » , 

Ploiesti, declar următoarele: 

 

1. Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu termenii Programului Erasmus+ - Acţiunea cheie 

229 Parteneriate strategice şi cu Codul de Conduită privind securitatea şi protecţia elevilor 

români în timpul călătoriilor şi al şederilor în străinatate. 

2. Sunt de acord ca, prin participarea fiului/fiicei meu/mele ..................................la Parteneriatul 

strategic ERASMUS+ « Ouvre ton esprit, vis ton Europe”/ ”Open your minde, live your 

Europe”, pe perioada 2019-2021, unele informaţii personale precum numele, CNP, clasa, 

şcoala,adresa de e-mail să fie folosite în vederea realizării obiectivelor proiectului. 

3. 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  
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ANEXA 5 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

 
Subsemnatul/a ________________________________________________________, 

elev la Liceul Tehnologic” 1 Mai”, Ploiesti declar pe propria răspundere că: 

 Toate datele din dosarul de candidatură sunt reale şi pot fi demonstrate cu acte originale 

 Sunt de acord cu modalitatea de selecţie a echipei de proiect 

 Sunt de acord cu procedura de selecţie elaborată 

 Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu faptul că procedura de selecţie şi rezultatele 

acesteia nu sunt contestabile 

 Am luat la cunoştinţă că este posibil ca fondurile aferente proiectului să nu acopere toate 

cheltuielile şi, fiecare dintre noi, vom suporta 20 % din cheltuieli ca şi contribuţie 

personală 

 Nu există niciun impediment pentru a face parte din echipă, a participa la activităţile şi 

mobilităţile proiectului în ţară și străinătate  

 Prin acţiunile mele, indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat(ă) să particip la mobilităţile 

proiectului, nu voi aduce prejudicii,  injurii sau defăimări programului  și coordonatorilor 

proiectului ERASMUS+ “Ouvre ton esprit,vis ton Europe”/ ”Open your minde,live your 

Europe” 

 Voi putea fi solicitat oricând ca fiind disponibil(ă)  să particip la activităţile proiectului 

şi, dacă sunt anunţat(ă) cu cel puţin 7 zile înainte, mă oblig să particip activ la aceste 

activităţi. 

Data: _____________________   Semnătura: ________________________ 

 



LICEUL TEHNOLOGIC ”1 MAI” PLOIEȘTI 

 

PROCEDURA  

SELECȚIE CADRE DIDACTICE PARTICIPANTE ÎN PROIECTE 

ERASMUS
+ 

“Ouvre ton esprit , vis ton Europe”  

Ediţia: 1 

Nr. de ex.: 5 

Revizia: - 

Nr. de ex. :  

COMPARTIMENT: 

COMISIA PENTRU PROIECTE DE INTEGRARE 

EUROPEANĂ  

STATUS: APLICARE 

Cod: P.O. – 98-07 

Pagina     din 

Exemplar nr.: 1 

                                                                                                        
                          MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

 
 
 
 

LICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI           
STR. PETROLULUI, NR. 16, 100531, PLOIEŞTI, JUD. PRAHOVA 

           TEL.: 0344.801711, 0344.801712; FAX: 0344.801711, E-mail: lic1maip@gmail.com 

 

ANEXA 6                                   FIŞĂ EVALUARE DOSAR 

pentru selecţia  elevilor  

Proiectul Erasmus+  “Ouvre ton esprit,vis ton Europe”/ ”Open your minde,live your Europe” 

Numele elevului ........................................................................... 

Clasa ............................. 

Nota minimă la purtate - 8 (Criteriu eliminatoriu). 

Nr. 

crt. 

Criterii de evaluare Punctaj  Evaluat

or I 

Evaluator 

II 

I Media generală pe  anul şcolar 2018-2019 – 10 puncte 

8,50 - 10           10 p   

8,00 -   8,50      8 p 

7,00 -   8,00      6 p 

6,00 -   7,00      5 p 

II. Premii la concursuri/simpozioane ( max. 15puncte) 

 

A. 

Premiu/mențiune la concurs/simpozion 

naţional/interjudețene de specialitate.  

5 p   

Participare la concursuri/simpozioane naţionale / 

interjudețene de specialitate 

3 p 

B. Premiu/Mențiune la concurs/simpozion judeţean / local 

de specialitate  

5 p 

Participare la concurs/simpozion judeţean / local  de 

specialitate   

3 p 

 Participare la concursuri la discipline de cultură generală  2 p   

Participare la activităţi extracurriculare 2 p   

Activităţi de voluntariat.   1 p   

III. Evaluare scrisoare de intenţie.  5puncte   

IV.  Participarea pentru prima dată într-un proiect 

Erasmus în cadrul Liceului Tehnologic ”1 Mai” Ploiești 

10 

puncte 

  

TOTAL PUNCTAJ 40 

puncte 

  

PUNCTAJ FINAL 

(Se va face media celor doua  note, acordate de evaluatori.) 
 

 

Notă: La criteriile IIA, respectiv IIB se acordă punctajul cel mai mare. 
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FIŞĂ DE EVALUARE 

 

 

Proiectul Erasmus+  “Ouvre ton esprit,vis ton Europe”/ ”Open your minde,live your Europe” 
 

Numele prenume  elev.......................................................................... 

 

Clasa ............................. 

 

 

Nr. 

crt. 

Proba de selecție Punctaj  Punctaj 

obținut 

1 FISA DE EVALUARE – ANEXA 6 40 puncte  

2 INTERVIU MOTIVAŢIONAL 40 puncte  

3 TEST  LIMBA STRĂINĂ (FRANCEZA) 20 puncte  

TOTAL PUNCTAJ 100 puncte  

 

 

1. Prof. ................................... - preşedinte comisie de selecţie 

 

2. Prof. ..................................– responsabil cu proba de interviu 

  

3. Prof. ................................  - responsabil cu testarea cunoştinţelor de lb.franceză   

 

Secretar: prof. ........................... 
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ANEXA 7 

  

  

RECOMANDAREA DIRIGINTELUI 
 

 Numele și prenumele elevului/elevei: …………………………………………………….  

Clasa: ………………  

Media la purtare în anul școlar 2018/2019:  …………………  

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 

(insuficient 

2 

(satisfăcător) 

3 

(bine) 

4 

(foarte bine) 

5 

(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:  

Diriginte prof._______________________                                              Semnatura  

  


