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SELECŢIE ELEVI PARTICPANŢI PROIECTE ERASMUS+  

ACȚIUNEA CHEIE KA229: PARTENERIAT DE SCHIMB INTERŞCOLAR  

REACH FOR THE ******** COMBATTING AGAINST 

DISCRIMINATION AND BULLYING 

DESCRIERE ŞCOLI 

PARTENERE 
DESCRIERE ŞCOLI 

PARTENERE 

Prin intermediul 

acestui proiect, ne 

dorim ca elevii să 

exploreze strategii care 

să îi ajute să se 

adapteze cerinţelor 

şcolii, ale societăţii, 

care să îi motiveze să 

ţintească sus şi să aibă 

aşteptări înalte privind 

viitorul lor. 

 

1. Ysgol Gyfun 

Cwm Rhymni, Ţara 

Galilor, Marea Britanie 

- coordonator 

2. Istituto 

UgoMursia, Italia  

3. Karamursel 

100.Yil Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi, 

Turcia 

Scopul principal al 

acestei colaborări îl 

reprezintă combaterea 

mentalităţilor şi a 

comportamentelor 

nesănătoase ce alimentează 

intoleranţa şi discriminarea, 

precum şi conştientizarea, de 

către elevi şi părinţi, a 

consecinţelor negative pe 

care instigarea la ură le 

declanşează în rândul 

tinerilor în curs de formare. 

 

1. Lycée Modeste 

Leroy, Evreux, 

Franţa – 

coordonator 

2. Gulveren Anadolu 

Lisesi, Turcia 

3. 44 Secondary 

School Neofit 

Bozveli, Bulgaria 

4. Istituto di Istruzione 

Superiore ‘’GA 

Pischedda’, Italia 

5. Sindi Gumnaasium, 

Estonia 

 

 

Selecţia va avea loc între 27 septembrie  – 15 octombrie 2019, după următorul calendar: 

27/09/ - 07/09/2019 – depunerea dosarelor de candidatură 

10-11/10/2019 – interviu în limba engleză 

12/10/2019 – afişarea rezultatelor 

14/10/2019 - depunerea contestaţiilor 

15/10/2019 – afişarea rezultatelor finale 



2 
 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente: 

1. Curriculum Vitae Europass care va include următoarele informaţii : 

-          media generală pe ultimii 2 ani scolari; 

-          media la purtare în ultimii 2 ani şcolari ; 

-          mediile la limba engleză şi la limba română în ultimii 2 ani şcolari ; 

-          nivelul de cunoaştere al limbii engleze şi a altor limbi străine ;        

-           rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare ; 

-          implicarea în activităţile şi proiectele desfăşurate în cadrul şcolii ; 

-          implicarea în acţiuni de voluntariat în diferite ONG-uri ; 

-          participarea la alte cursuri/activităţi care dovedesc dorinţa de dezvoltare personală. 

2. scrisoare de intenţie (va rugăm să mentionaţi dacă aveţi posibilitatea de a găzdui un 

elev străin, în timpul reuniunii de proiect din România) 

Dosarele se vor preda la Anexa Chimie (corp A, parter, vizavi de secretariat) în fiecare zi între 

30 septembrie – 7 octombrie 2019,  în intervalul orar 8:00 - 14:00. 

 

1. Toate documentele dosarului de candidatură sunt obligatorii şi lipsa unuia atrage 

eliminarea candidatului din selecție. 

2. Se anexează fotocopii după documente justificative relevante (fotocopii după diplome, 

adeverinţe de participare etc) 

 


