
 
ANUNȚ SELECȚIE ELEVI. 

PROIECT  ERASMUS+KA1 MAI MULTE OPORTUNITĂȚI PENTRU PROFESIONIȘTI ÎN EUROPA – 

HOPE. 

 

ANUNȚ, 

Privind organizarea şi desfăşurarea selecției elevilor pentru participarea la mobilități în cadrul proiectului 

ERASMUS+, KA1, MAI MULTE OPORTUNITĂȚI PENTRU PROFESIONIȘTI ÎN EUROPA – HOPE, 

derulat de Școala Superioară Comercială ,,N. Kretzulescu”. 

În urma finanțării proiectului ERASMUS+, KA1, MAI MULTE OPORTUNITĂȚI PENTRU PROFESIONIȘTI 

ÎN EUROPA – HOPE, Școala Superioară Comercială ,,N. Kretzulescu” va organiza concurs de selecție pentru 

un număr de 34 de elevi participanți la mobilitate, 14 în Germania și 14 în Spania și 6 elevi vor alcătui rezervele. 

Țările de destinație: Germania și Spania 

Perioada:  13 iunie - 3 iulie 2021 

Număr de profesori însoțitori: 2 profesori/mobilitate 

Detaliere mobilitate: 

 Elevii vor participa la următoarele tipuri de activități pe perioada mobilității: 

- activități specifice compartimentelor unei instituții/unui agent economic având ca scop familiarizarea cu 

cerintele pieței muncii la nivel european.   

- activități extrașcolare în tematica proiectului 

- activități de petrecere a timpului liber  

În cele din urmă, evaluările generale se vor face împreună cu partenerii. 

Criterii de selecție 

 Să fie elevi în clasa a X-a - domeniul economic - tehnician în activitati economice, tehnician în 

administrație 

 Să  fie recomandat de un profeor de specialitate 

 Să cunoască limba engleză/ germană – test/astestat european 

 Să aibă cunoştinţe de tehnoredactare, editare multimedia, experienţă în navigare online – test/ECDL 

Etapele selecției 

 Anunțul de selecție 

 Înscrierea candidaților on line în termenul stabilit în prezentul anunț 

 Încărcarea pe classroom a recomandării profesorului de specialitate 

 Evaluare limba engleză/limba germană – test scris și oral/atestat european 

 Evaluare competenţe digitale –test practic/ certificat ECDL  

 Afișarea rezultatelor la testul de limbă engleză/gemană și la testul de evaluare a competențelor digitale 

 Depunerea contestaţiilor  

 Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 

 Afişarea rezultatelor finale . 



 

Calendarul selecţiei: 

Nr. 

Crt. 

Etapa din calendarul selecției Perioada  

1 Anunț proces selecție (pe site-ul școlii)  30.10.2020 

2 Inscrierea pentru participare la selecție se va realiza în  

googleforms https://forms.gle/ZAvGepgWtDYgz68cA 
01.11.2020 – 15.11.2020 

3 Încărcare pe google classroom a recomandării din partea 

profesorului de specialitate 

01.11.2020-20.11.2020 

4 Test de verificare cunoştinţe limba engleză/limba germană (scris 

și oral) 

25.11.2020, ora 15.00 

5 Test de verificare a competențelor digitale (se vor încărca în 

classroom un CV europass, o scrisoare de intenție și un PPT) 

01.11.2020-25.11.2020 

6 Afișarea rezultatelor la testul de limba engleză/ la testul de 

verificare a competențelor digitale 

26.11.2020 

7 Depunerea contestațiilor 27.11.2020 

8 Rezultate finale (elevi selectați și lista de rezervă): 28.11.2020 

 

Tematica limba engleză pentru evaluare 

Tematica limba germană pentru evaluare 

Tematica competențe digitale pentru evaluare 

https://forms.gle/ZAvGepgWtDYgz68cA

