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2 Mobilitate 

de grup 

  

7 zile  

Martie 2023 

Collegi Maria 

Auxiliadora 

Algemesi, 

Valencia, Spania 

Tematică: Dezvoltarea unui program radio 

- dezvoltarea competențelor digitale  

- folosirea aplicațiilor digitale în 

dezvoltarea unui program radio 

- aplicarea unor cunoștințe și abilități în 

contexte diferite de învățare, formale și 

nonformale 

- exersarea abilităților de comunicare în 

limba engleză  

-familiarizarea cu alte culturi europene. 

8 elevi 

 clasele  

VI -VII 

2 prof. 

 însoțitori 

 

Număr total de elevi: 16  

* Pentru fiecare flux vor fi selectați câte 2 elevi și 1 profesor însoțitor ca rezervă. 

Documentele de candidatură sunt disponibile pe pagina proiectului de pe site-ul școlii. 

 

Calendarul desfășurării concursului de selecție 

 

Nr. 

crt. 

Etapa din calendar Perioada 

1 Postarea anunțului de selecție pe site-ul școlii 15. 09. 2022 

2 Transmiterea dosarelor de candidatură pe adresa de e-mail 

acreditare@scoalasfnicolae.ro 

 

15 – 25. 09. 2022 

3 Proba de interviu în limba engleză 27. 09. 2022 

4 Realizarea selecției 26 – 28. 09. 2022  

5 Afișarea rezultatelor finale 29. 09. 2022 
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Criterii de selecție pentru elevi: 

 

 Apartenența la grupul țintă ( clasele VI-VII) 

 Talent artistic dovedit prin diplome/certificate/alte documente (muzică, desen, 

grafică digitală, dans, interpretare artă dramatică) 

 Competențe digitale dovedite prin documente (recomandare profesor, adeverințe, 

certificate, diplome, alte documente) 

 Competențe lingvistice, cel puțin nivelul A2, dovedite prin interviu sau certificate 

lingvistice / alte documente 

 Media 10 la purtare în anul școlar precedent 

 Motivația de a participa la mobilitate (scrisoare de intenție): De ce dorești să 

participi la această mobilitate? Cum te vei pregăti pentru mobilitate?  Cum vei 

împărtăși experiența ta altor colegi? Cum vei disemina rezultatele învățării în 

activitățile tale? 

 Implicare în activitățile extracurriculare ale școlii dovedită prin documente. 

 

Conținutul dosarului de candidatură  

 

 Copie xerox certificat de naștere / act de identitate  

 Cerere de înscriere (model tip); 

 Scrisoare de intenție format Europass  

  https://europa.eu/europass/ro  

 Documente justificative referitoare la criteriile de selecție  

 Copie Xerox carnet note  

 Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali (model tip); 

 Angajament scris /Acord privind protecția datelor personale; 

 

Metode de selecție și pondere în rezultatul final 

 

 Evaluarea dosarului de candidatură - 70 puncte 

 Interviu – 30 puncte 
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