
 
 

ANUNT SELECTIE  ELEVI 

 

în vederea participarii la mobilitatea din UNGARIA, 6-10 mai, 2019 

din cadrul proiectului Erasmus+ WORDS LOOK GOOD ON US 
2017-1-PL01-KA219-038847 

 

Școlile participante în proiect:  

 

POLONIA www.zsprowne.dukla.pl 

ROMANIA www.lpsbanatul.ro 

SPANIA www.iesmanueldegongora.es 

UNGARIA www.szechenyimsz.hu 

 

 

SELECŢIA:  

 

Se selectează un număr de 9 elevi (6 locuri + 3 rezerve) în vedereacompletării grupului ţintă 

pentru proiectulErasmus+ WORDS LOOK GOOD ON US  (2017-1-PL01-KA219-038847), 

proiect finanţat de UE prin programul Erasmus +. 

 

Grup ţintă :Elevi ai Liceului cu Program Sportiv BANATUL, Timișoara, cu vârste cuprinse 

între 12 și 16 ani (împliniți). 

 

ELEVII SELECTAȚI VOR DESFĂȘURA O MOBILITATE ÎN UNGARIA CU O 

DURATĂ DE 5 ZILE. 

 

 PERIOADA MOBILITĂŢII: 6-10 mai, 2019 

CONDIŢII/CRITERII  DE ELIGIBILITATE: 

 

1. Să fie elevi la Liceul cu Program Sportiv Banatul, cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani 

(împliniți). 

2. Sa respecte  termenul de înscriere. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins. 

3. Să nu fi fost selecționați la un alt proiect ERASMUS + desfășurat pe parcursul anului școlar 

2017-2018 si sa nu fi participat la mobilitatile anterioare ale proiectului Erasmus +   WORDS 

LOOK GOOD ON US 

4. Să aibă media la purtare 10 în ultimii doi ani. 

 



CONDIŢII /CRITERII DE SELECŢIE: 

 

Selecţia participantilor se va baza pe un concurs organizat  pe principiul transparentei, al evitării 

conflictului de interese  și egalității  de șanse. 

Comisia de selecție  este alcătuită din 2 profesori de limba engleză numiți  prin decizie internă a 

directorului școlii.  

Criteriile de eligibilitate: elev cu vârsta între 12-16 ani, care nu a mai beneficiat de altă 

finanațare Erasmus+; rezultate bune la purtare, dosar complet, pașaport/ CI valabile la 

data ieșirii din țară 

 

Probele de concurs: 

- cunoaşterea limbii engleze nivel A2, proba orala 

- interviu – susținerea scrisorii de intenție existentă în dosar, prezentarea asteptărilor pe care le au 

elevii de la această mobilitate 

Fiecare proba este evaluată cu puncte de la 1 la 10, iar rezultatul final este media aritmetică a 

rezultatelor obținute la fiecare probă. 

Organizarea selecţiei   joi, 31 ianuarie 2019, ora 11. 

Anuntarea publica a rezultatelor la avizierul și pe pagina web a școlii se face vineri,1 februarie 

2019. 

 

Nu se depun contestații, probele fiind orale. 

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ :  

 

1. Cerere de înscriere (se descarca de pe site-ul liceului). 

3. Copie după CI /certificat de nastere 

4. Scrisoare de motivatie/ intenţie în limba engleză, care va cuprinde: date de identificare ale 

candidatului, motivul pentru care candidatul își dorește să participe la această mobilitate, motivul 

pentru care el crede că ar trebui să fie ales, modul în care candidatul îşi propune să utilizeze, pe 

viitor, competenţele dobândite pe parcursul mobilității)  

6. Adeverinta elev, clasa, media la purtare, cu menţiunea pentru deplasare în străinătate – se 

solicita la secretariatul scolii. 

7. Acord părinte/parinti (se descarca de pe site-ul liceului)  . 

 

Calendarul concursului de selecţie: 

 

28-29 ianuarie, 2019 Depunerea dosarelor de candidatură 

30 ianuarie, 2019 Evaluarea dosarelor de candidatură 

31 ianuarie, 2019 Desfăşurarea concursului de selecţie 

1 februarie, 2019 Afişarea rezultatelor 

 

 

 

 

 



 

 


