Şcoala ..............................
Nr. de înregistrare: ..................................
PROIECT DE PARTENERIAT STRATEGIC ERASMUS+

CRITERII DE SELECŢIE A GRUPURILOR ŢINTĂ
ELEVI
1. Motivaţia participării în proiect;
2. Conştientizarea avantajelor implicării într-un proiect de parteneriat şcolar;
3. Intenţia de implicare în toate activităţile proiectului conform aptitudinilor personale;
4. Disponibilitate temporală;
5. Obţinerea mediei 9 la învăţătură în anii şcolari anteriori;
6. Frecvenţă ireproşabilă la cursuri şi media 10 la purtare în anii şcolari anteriori; în momentul în care vor fi
acumulate 5 absenţe nemotivate la cursuri pe durata derulării proiectului, elevul selectat va fi exclus din proiect;
7. Abilităţi de comunicare în limba de lucru a proiectului (limba engleză), capacitate de a memora cuvinte în limba
ţărilor partenere;
8. Abilităţi de lucru pe calculator (tehnoredactare, editare text, powerpoint);
9. Implicare in alte proiecte, activităţi de voluntariat, alte activităţi extraşcolare, copii ale diplomelor, documentelor;
10. Disponibilitatea familiei de a oferi găzduire elevilor din ţările partenere precum şi de a sprijini activităţile
proiectului pe durata desfăşurării lor în ţară;
11. Abilităţi artistice;
12. Toleranţă, flexibilitate, disponibilitate la dialog, socializare şi lucru în echipă, iniţiativă;
13. Seriozitate, curiozitate intelectuală, capacitate discursiva, argumentativă;
14. Stare bună de sănătate;
15. Autonomie (adaptarea la situaţii noi, neprevăzute) şi echilibru (fără probleme de relaţionare acasa, la şcoala);
*Pentru înscrierea elevilor în grupul ţintă, se va completa o cerere (anexa 1) care se va depune la prof. coordonator de
proiect ....................................

Director/Manager de proiect
Prof. ..................................

Coordonator proiect,
Prof. .................................

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului ERASMUS+, actiunea KA2 –
parteneriate strategice in domeniul scolar. Informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar
A.N.P.C.D.E.F.P și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.
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PROIECT DE PARTENERIAT STRATEGIC ERASMUS+

CRITERII DE SELECŢIE A GRUPURILOR ŢINTĂ
PROFESORI
1. Abilităţi de comunicare în limba de lucru a proiectului (Engleză);
2. Abilităţi de lucru pe calculator;
3. Disponibilitate temporală;
4. Acord de implicare în toate activităţile proiectului;
5. Disponibilitate de lucru în echipă;
6. Implicare activă și responsabilă în toate etapele proiectului;
7. Experienţă în organizarea şi coordonarea de proiecte, activităţi de voluntariat, excursii şi alte
activităţi extraşcolare;
8. Toleranţă, flexibilitate, disponibilitate la dialog, socializare şi lucru în echipă;
9. Disponibilitate la efort intelectual şi adaptare la lucru sub presiunea timpului, spirit de iniţiativă,
spirit de observaţie;
10. Abilităţi manageriale;
11. Spirit de iniţiativă;
12. Stare bună de sănătate.

Director/Manager de proiect
Prof. ..............................

Coordonator proiect,
Prof. ..............................

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului ERASMUS+, actiunea KA2 –
parteneriate strategice in domeniul scolar. Informațiile furnizate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar
A.N.P.C.D.E.F.P și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor informații.

