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Proiect finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene 
Acțiunea Cheie 2: Proiecte de parteneriat  de schimb interșcolar 
Titlul proiectului: „i-City” 
Durata proiectului: 24 luni (01.09.2018 – 31.08.2020) 
Număr de referință proiect: 2018-1-UK01-KA229-048124_5 

Buget aprobat: 33090 euro 

Beneficiar: Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila  
 
 

 

PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR la 

proiectul Erasmus+ KA2 „i-City” 
 

 

NOTĂ: Această publicație reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este 

responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse. 

 

I. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

 

 

 Legea educației naționale nr. 1/2011 

 Contract de finanțare nr. referință proiect 2018-1-UK01-KA229-048124_5 

 Ghidul Comisiei Europene privind Programul Erasmus+ în vigoare la momentul aplicării 

candidaturii (2018) 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

 Regulamentul Uniunii Europene nr. 1288/2013 al Parlamentului și Consiliului European 

privind derularea programului Erasmus+ în perioada 2014 – 2020 

 Regulamentul de ordine interioară al Școlii Gimnaziale „Ion Băncilă”, Brăila 

 

 

II. DISPOZIȚII GENERALE 

 

 

1. Prezenta procedură se aplică tuturor cadrelor didactice și elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale „Ion 

Băncilă”, Brăila, care doresc să participe la activitățile din cadrul proiectului Erasmus+ - Acțiunea Cheie 2 „i-

City” (numărul de referință: 2018-1-UK01-KA229-048124_5), implementat de Școala Gimnazială „Ion 

Băncilă”, Brăila, în perioada 01.09.2018 – 31.08.2020. 

 

Pe lângă activitățile proiectului derulate lunar în România, participanții vor desfășura și 5 activități 

transnaționale de predare/formare/învățare (câte 6 elevi și 2 cadre didactice însoțitoare) în cadrul școlilor 

implicate în proiect: 

• Stroud High School Academy Ltd, localitatea Stroud, REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI 

DE NORD (coordonator proiect) 

• Liceo Scientifico Statale Democrito, localitatea Roma, ITALIA 
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• Colegio Santo Angel de la Guarda, localitatea Badajoz, SPANIA 

• Izmir Anadolu Lisesi, localitatea Karabaglar/Izmir, TURCIA 

• Agrupamento de Escolas de Gondifelos, localitatea Vila Nova de Famalicao, PORTUGALIA 

 

 

 

2. SCOPUL procedurii este selectarea cadrelor didactice și a elevilor participanți la activitățile și mobilitățile 

desfășurate în cadrul proiectului. 

 

Proiectul urmărește realizarea obiectivelor specifice Programului Erasmus+ prin promovarea calității în 

educație, dezvoltarea deprinderilor de comunicare în limba engleză, a competențelor de utilizare a 

instrumentelor TIC, precum și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe legate de cultură, civilizație, istorie și 

geografie legate de țările participante la proiect. Participanții își vor dezvolta spiritul de lucru în echipă, vor 

fi încurajați să cultive toleranța și respectul și vor descoperi valori europene comune. 

 

3. Grupul-țintă este reprezentat de 30 de elevi cu vârsta cuprinsă între 13 și 16 ani și cadre didactice care 

predau discipline tangente cu activitățile derulate în proiect (istorie, geografie, biologie, religie, cultură 

civică,TIC) în cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Băncilă”, Brăila. 

 

4. Selecția grupului-țintă se realizează de către Comisia de selecție (membrii echipei de proiect, numiți prin 

decizia Consiliului profesoral din data de 06.09.2018), cu respectarea prezentei proceduri, în conformitate 

cu angajamentele asumate prin proiectul aprobat, contractul de finanțare cu anexele sale, Ghidul 

Programului Erasmus+ și Apelul Național pentru propuneri de proiecte valabil în anul în care a fost aprobat 

proiectul. 

 

5. Limba oficială a proiectului este limba engleză. 

 

6. Descrierea procedurii: 

 

1) Identificarea persoanelor care doresc să participe la activitățile proiectului 

2) Verificarea eligibilității persoanelor înscrise pentru participarea la activitățile proiectului 

3) Aplicarea procedurii de selecție în cazul în care numărul de persoane ce își exprimă dorința de a participa 

la activitățile proiectului este mai mare decăt numărul de persoane care pot participa, conform 

formularului de aplicație 

 

 

 

 

III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECȚIE PENTRU ELEVII PARTICIPANȚI 

 

1. Calendarul desfășurării concursului de selecției va fi redactat și afișat de către Comisia de selecție în cazul 

în care numărul de elevi care își exprimă dorința de a participa la activitățile proiectului este mai mare 

decât numărul celor care pot participa, conform formularului de aplicație (respectiv 30 de elevi). 

 

2. Dacă numărul de elevi care își exprimă dorința de a participa la activitățile proiectului este mai mic decât 

numărul de elevi care pot participa, conform formularului de aplicație (respectiv 30 de elevi), iar unii elevi 
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dornici să participe au vârsta mai mică decât cea prevăzută în formularul de aplicație, se va accepta 

participarea elevilor de vărstă imediat sub limita de vărstă inferioară și care vor împlini vârsta de 13 ani pe 

durata derulării proiectului. 

 

3. Dacă numărul de elevi care își exprimă dorința de a participa la activitățile proiectului este mai mic decăt 

numărul de elevi care pot participa, conform formularului de aplicație (respectiv 30 de elevi), se vor accepta 

în cadrul proiectului toți acei elevi dispuși să participe, cu respectarea criteriilor de eligibilitate și selecție, 

dar fără a mai organiza concurs pentru ocuparea locurilor. 

 

4. Grupele de elevi participanți la mobilități se vor stabili anterior fiecărei deplasări, în funcție de 

particularitățile activităților din cadrul proiectului, de vârsta elevilor și de situațiile apărute pe durata 

derulării proiectului. 

 

5. În cazul în care un număr mai mare de elevi decât cel prevăzut manifestă interes față de o anumită 

mobilitate, pentru selectarea participanților la respectiva mobilitate se organiza un concurs de ocupare a 

respectivelor locuri (prin notarea unor prezentări PowerPoint și a unor chestionare de motivație pentru 

respectiva mobilitate). 

 

6. CRITERII DE ELIGIBILITATE: 

 

• Participantul trebuie să fie elev al Școlii Gimnaziale „Ion Băncilă”, Brăila. 

• Candidații trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 13 și 16 ani sau să împlinească vârsta de 13 ani pe 

durata derulării proiectului. 

• Disponibilitatea de a fi cazat la elevi din cadrul proiectului, din școlile partenere, și de a caza pe 

durata activităților derulate de către școlile partenere în Brăila. 

 

 

7. CRITERII DE SELECȚIE: 

 

• Recomandarea profesorului diriginte în privința comportamentului și a notelor la purtare 

• Motivație puternică pentru implicarea în proiect 

• Disponibilitatea și angajamentul de a participa la activitățile proiectului (atât în țară, cât și în 

străinătate) 

• Cunoașterea limbii engleze nivel minim A2 (conform Cadrului European Comun de Referință) 

• Apt din punct de vedere medical pentru a călători 

• Bune abilități de comunicare și diseminare a informațiilor 

• Implicarea anterioară în proiecte educaționale și activități extracurriculare 

• Capacitatea de lucru în echipă 

• Dorința de cunoaștere și de dezvoltare personală 

• Creativitatea 

• Deschiderea către noi dimensiuni culturale 

• Responsabilitate și seriozitate dovedite anterior 

• Capacitatea de adaptare 

• Stăpânire de sine și autocontrol 
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8. DOSARUL DE CANDIDATURĂ 

 

Depunerea dosarului de candidatură se va realiza în perioada 08.10.2018 – 26.10.2018.  

Dosarul se va preda coordonatorului de proiect, care va efectua verificarea conținutului acestuia și 

includerea tuturor informațiilor solicitate.  

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ 

 

• Cerere de înscriere (formular tip) 

• Copie xerox certificat de naștere elev participant 

• Copie xerox BI/CI elev participant (dacă este cazul) 

• Acordul părinților pentru prelucrarea datelor personale, participarea la toate activitățile proiectului 

și utilizarea pe Internet și în mass-media a fotografiilor și înregistrărilor video în care apare elevul 

participant 

• Recomandarea profesorului diriginte 

• Adeverință medicală care atestă că elevul este apt din punct de vedere medical pentru a călători  

 

În cazul în care numărul de candidați depășește numărul de locuri (30), se va organiza un concurs de 

selecție. Pentru acesta, elevul va anexa la dosarul de candidatură următoarele: 

• CD/DVD prezentare PowerPoint conform specificațiilor prezentei proceduri 

• Chestionar privind motivația și interesul acordat de către participant proiectului  

 

9. PROBELE CONCURSULUI DE SELECȚIE 

 

a. realizarea unei prezentări PowerPoint despre una dintre țările implicate în proiect, la alegere 

b. chestionar privind motivația și interesul acordat de către participant proiectului  

  

În cazul unor punctaje egale, departajarea se va face prin ponderea mai mare a participărilor candidaților 

respectivi la proiecte educaționale și activități extracurriculare. 

 

10. COMISIA DE SELECȚIE 

 

(1). Membrii Comisiei de selecție vor fi 3 membri ai echipei de proiect (numită în cadrul Consiliului 

profesoral din data de 06.09.2018). Decizia de numire a Comisiei de selecție se va emite doar în cazul 

organizării unui concurs de selecție. 

 

(2). Atribuțiile Comisiei de selecție: 

- verificarea dosarelor candidaților 

- întocmirea calendarului concursului de selecție, în cazul în care numărul de elevi ce își exprimă dorința de 

a participa la activitățile proiectului este mai mare decăt numărul de elevi care pot participa, conform 

formularului de aplicație 

- detalierea criteriilor și subcriteriilor de evaluare și a punctajelor aferente acestora 

- evaluarea prezentărilor PowerPoint și chestionarelor de motivație 

- soluționarea contestațiilor 

- întocmirea listei participanților și a rezervelor în ordinea descrescătoare a punctajelor 

- afișarea rezultatelor  
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- întocmirea procesului verbal al selecției și predarea acestuia către coordonatorul proiectului 

 

(3). Membrii Comisiei de selecție vor asigura: 

- evaluarea obiectivă a candidaturilor 

- transparența procesului de selecție 

- respectarea procedurilor și a termenelor stabilite în calendarul selecției 

- păstrarea confidențialității pe toată durata evaluării 

 

(4). Nu există limită minimă de punctaj. Ierarhizarea se va face în ordinea descrescătoare a punctajului 

obținut. 

 

(5). Rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul școlii și la avizierul Erasmus+. 

 

(6). Dacă un participant declarat admis nu poate efectua mobilitatea, locul este preluat de primul ca 

punctaj de pe lista de rezervă. 

 

(7). Eventualele contestații se rezolvă în prezența candidatului de către Comisia de selecție, conform 

calendarului concursului de selecție. 

 

 

 

 

IV. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECȚIE PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN 

GRUPUL-ȚINTĂ AL PROIECTULUI 

 

1. Se va accepta participarea în derularea activităților proiectului la nivelul școlii a tuturor cadrelor didactice 

care doresc să se implice și care predau disciplinele istorie, geografie, biologie, religie, cultură civică, TIC în 

cadrul Școlii Gimnaziale „Ion Băncilă”, Brăila. 

 

 

 

V. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCESULUI DE SELECȚIE PENTRU CADRELE DIDACTICE 

ÎNSOȚITOARE ALE GRUPURILOR DE ELEVI ÎN MOBILITĂȚI 

 

1. Se va accepta participarea în calitate de cadru didactic însoțitor de grup în ordinea înscrierii și solicitării . 

Înscrierea se va face în cadrul unei reuniuni cu toate cadrele didactice din Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, 

Brăila. 

 

2. Condiția participării ca însoțitor al grupului de elevi este de a deține nivel minim limbă engleză A2 

(conform Cadrului European Comun de Referință), dovedit prin depunerea unui Pașaport Lingvistic 

Europass la dosarul proiectului.  

 

3. Unul dintre cele două cadre didactice însoțitoare trebuie să predea o disciplină tangentă cu activitățile 

etapei respective a proiectului, pentru a putea sprijini grupul de elevi cu informațiile necesare derulării 

activităților din mobilitate. 
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VI. DISPOZIȚII FINALE 

 

 

1. Formularele de înscriere și dosarele candidaților fac parte din documentația proiectului și vor fi arhivate 

la dosarul proiectului. 

 

2. Cerințe pentru cadrele didactice și elevii participanți la proiect: 

• Respectarea programului de desfășurare a activităților la nivel de unitate școlară, precum și în 

timpul mobilităților la școlile partenere 

• Receptivitatea la solicitările echipei de proiect 

• Implicarea activă în activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect 

 

3. Selectarea participanților la proiect se va face în condițiile respectării egalității de șanse (etnie, sex, 

religie, dizabilități, categorie socială). 

 

 

 

 

DIRECTOR,         COORDONATOR PROIECT, 

prof. Dumitriu Anamaria       prof. Aramă Lavinia 

 

 

VII. ANEXE 

 

Anexa 1 – Cerere-tip de înscriere elev 

Anexa 2 – Recomandarea profesorului diriginte pentru elevul candidat 

Anexa 3 – Acordul părinților elevului candidat 

Anexa 4 - Cerere-tip de înscriere cadru didactic din grupul-țintă al proiectului 

Anexa 5 – Cerere-tip de înscriere cadru didactic însoțitor grup elevi 

Anexa 6 - Formular pașaport lingvistic Europass cadru didactic însoțitor grup elevi 

Anexa 7 – Chestionar elevi pentru CONCURSUL DE SELECȚIE (doar dacă se va anunța organizarea 

concursului de către Comisia de selecție) 
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ANEXA 1 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE ELEV CANDIDAT 
 

 

Subsemnatul/a, _____________________________________________________________________, 

elev(ă) în clasa ________ la Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila, vă rog să îmi aprobați înscrierea la 

procesul de selecție organizat pentru participarea la proiectul Erasmus+ - Acțiunea Cheie 2 „i-City” (număr 

de referință: 2018-1-UK01-KA229-048124_5), implementat de Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila, în 

perioada 01.09.2018 – 31.08.2020. 

Am fost informat despre activitățile proiectului și mă angajez să particip la toate activitățile care îmi 

revin: proces de selecție, activități de învățare și documentare, pregătire pedagogică, lingvistică, culturală și 

prevenire a riscurilor, participare la mobilitate, realizare produse finale, diseminare rezultate și realizare a 

documentelor pentru evaluarea proiectului. 

Am luat la cunoștință prevederile procedurii de selecție pentru acest proiect, precum și faptul că 

nerespectarea acestui angajament poate conduce la eliminarea mea de pe lista de persoane din grupul-

țintă al proiectului. 

 

 

 

 

 

Data _______     Semnătura elevului _______________________ 

 

Semnătura părintelui / tutorelui legal____________________ 
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ANEXA 2 

 

RECOMANDAREA PROFESORULUI DIRIGINTE PENTRU ELEVUL CANDIDAT 
 

Pentru înscrierea elevului / elevei___________________________________________________________ , 

clasa ____________la participarea în cadrul proiectului proiectului „i-City” (număr de referință: 2018-1-

UK01-KA229-048124_5), derulat de Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila 

 

 

 Insuficient Satisfăcător Bine Foarte Bine Excepțional 

Comportament 
și disciplină 

     

Gândire 
creativă, 
originală 

     

Încredere în 
sine 

     

Capacitatea de 
a lucra în 
echipă 

     

Relaționarea cu 
ceilalți colegi 
din clasă 

     

Implicarea 
activă în 
proiecte 
educaționale și 
activități 
extracurriculare 

     

Reacții 
echilibrate în 
situații 
conflictuale 

     

 

 

Data ____________________ 

Profesor diriginte ______________________________________ 

Semnătura____________________________ 
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ANEXA 3 
 

ACORD DE PARTICIPARE ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+  „i-City” (număr de referință: 2018-

1-UK01-KA229-048124_5) 

 

Subsemnatul/a _____________________________________________________, identificat cu actul de 

identitate CI/BI Seria ____ Nr _______________________, CNP ___________________________________, 

cu domiciliul în localitatea ___________________________ ,Str. ________________________________ , 

nr __________, bl _________, sc __________, ap ________, județul _______________________, declar pe 

propria răspundere că sunt de acord cu participarea fiicei mele/fiului meu 

_____________________________________________________________, elev/ă în clasa ___________, la 

Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila, la activitățile derulate în cadrul proiectului „i-City”, număr de 

referință: 2018-1-UK01-KA229-048124_5, derulat de Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila. 

Îmi exprim acordul pentru implicarea copilului meu în toate activitățile ce țin de buna desfășurare a 

proiectului: proces de selecție, activități de învățare și documentare, pregătire pedagogică, lingvistică, 

culturală și prevenire a riscurilor, participare la mobilitate, realizare produse finale, diseminare rezultate și 

realizare a documentelor pentru evaluarea proiectului. 

Mă angajez să respect cerințele și calendarul programului, să particip la toate activitățile care îmi 

revin ca părinte și să întocmesc toate documentele solicitate de echipa de implementare a proiectului . 

Declar pe propria răspundere că am fost informat cu privire la condițiile și modul de desfășurare a 

proiectului, precum și la drepturile și responsabilitățile ce ne revin, mie și copilului meu, în cadrul acestui 

proiect, și mă angajez să respect cerințele programului. 

Declar pe proprie răspundere că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale și a datelor 

personale ale copilului meu, acestea urmând a fi tratate în condiții de confidențialitate, în conformitate cu 

prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 

677/2001, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și 

protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 

506/2004. 

Declar pe propria răspundere că sunt de acord ca materialele rezultate în urma activităților din 

cadrul proiectului și în care este implicat copilul meu (fotografii, filmări video, etc.) să fie utilizate în scopul 

proiectului „i-City”, număr de referință: 2018-1-UK01-KA229-048124_5, și publicate pe mediile de 

diseminare ale proiectului, atât în mediul virtual (Internet, platforme Erasmus+, platforme educaționale, 

presă on-line, rețele de socializare, etc.), cât și în cel real (presă, diverse publicații, etc.)  
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Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine a mea în prezentarea informațiilor în scopul de a 

obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat 

informații false în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în dosarul 

copilului meu în calitate de participant la proiect, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte 

și complete și mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale ale copilului meu 

și ale mele să anunț echipa de proiect și să aduc o copie a actelor doveditoare. 

 

 

Data: 

 

 

Semnătură părinte/tutore: 
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ANEXA 4  
 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE CADRU DIDACTIC DIN GRUPUL-ȚINTĂ AL PROIECTULUI 

 
Subsemnatul/a, _____________________________________________________, cadru didactic titular / 

detașat / suplinitor la Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila, CNP _______________________________, 

domiciliat(ă) în localitatea  __________________, județul _________________, str. _________________, 

nr. ______, bl _______, sc _____, ap ______, telefon ______________________, email _______________, 

posesor/posesoare act identitate seria ________ nr ____________________, vă rog să îmi aprobați 

înscrierea pentru participarea la activitățile din cadrul proiectului Erasmus+ - Acțiunea Cheie 2 „i-City” 

(număr de referință: 2018-1-UK01-KA229-048124_5), implementat de Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, 

Brăila, în perioada 01.09.2018 – 31.08.2020. 

Declar pe propria răspundere că am fost informat cu privire la condițiile și modul de desfășurare a 

proiectului, precum și la drepturile și responsabilitățile ce îmi revin. Menționez că mă angajez să particip la 

toate activitățile care îmi revin în cadrul proiectului, să respect cerințele și calendarul programului 

proiectului și să întocmesc toate documentele solicitate de către echipa de proiect. 

Declar pe proprie răspundere că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale și a datelor 

personale ale copilului meu, acestea urmând a fi tratate în condiții de confidențialitate, în conformitate cu 

prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 

677/2001, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și 

protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 

506/2004. 

Am luat la cunoștință prevederile procedurii de selecție pentru acest proiect și de faptul că nerespectarea 

prezentului angajament poate conduce la eliminarea mea de pe lista de persoane din grupul-țintă al 

proiectului. 

 

 

 

 

Data _________                   Semnătura ________________________ 
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ANEXA 5  
 

 

CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE CADRU DIDACTIC ÎNSOȚITOR GRUP ELEVI 
 

 

Subsemnatul/a, _____________________________________________________, cadru didactic titular / 

detașat / suplinitor la Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila, vă rog să îmi aprobați înscrierea pentru 

însoțirea grupului de 6 elevi cu destinația ______________________________ din cadrul proiectului 

Erasmus+ - Acțiunea Cheie 2 „i-City” (număr de referință: 2018-1-UK01-KA229-048124_5), implementat de 

Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila, în perioada 01.09.2018 – 31.08.2020. 

Declar pe propria răspundere că am fost informat cu privire la condițiile și modul de desfășurare a 

proiectului, precum și la drepturile și responsabilitățile ce îmi revin ca profesor însoțitor al unui grup de 

elevi în cadrul acestui proiect, și mă angajez să respect cerințele programului. 

Declar pe proprie răspundere că sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale și a datelor 

personale ale copilului meu, acestea urmând a fi tratate în condiții de confidențialitate, în conformitate cu 

prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 

677/2001, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și 

protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 

506/2004. 

 

 

 

 

 

Data _________                   Semnătura ________________________ 
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ANEXA 7  
 

CHESTIONAR ELEVI PENTRU CONCURSUL DE SELECȚIE 
 

 

Nume și prenume ________________________________ Clasa ____________ 
 
Vă rugăm să răspundeți la întrebările de mai jos și să detaliați răspunsurile. Toate informațiile sunt 
confidențiale. 
 

1. Ți-ar plăcea să călătorești în altă țară? De ce ți-ar plăcea? 

............................................................................................................................................................................. 

2. Care sunt principalele motive pentru care îți dorești să participi la acest proiect? 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................  

3. Cum preferi să lucrezi pentru realizarea unei sarcini de lucru – singur sau în echipă? Motivează alegerea. 

.............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

4. Numește disciplinele școlare care îți plac și către care consideri că ai înclinații. 

.............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

5. Care sunt activitățile pe care le realizezi cu dificultate?  

.............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

6. Dă exemplu de o activitate în care ai fost desemnat cu o responsabilitate la școală. Cum te-ai ocupat de 

responsabilitatea respectivă? 

.............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

7. Cum procedezi atunci când un coleg are o părere cu totul diferită de a ta în cadrul unei activități la care 

lucrați împreună? 

......................................................................................................................................................................... ....

.............................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

8. Scrie câteva propoziții în limba engleză despre România. (între 20 și 40 de cuvinte) 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 


