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 ANUNȚ  
CONCURS DE SELECȚIE – ELEVI 

 

Pentru ACTIVITATILE DE INVĂȚARE din 

 
 
  
 
         Ca urmare a desfășurării proiectului de  de schimb interscolar cu titlul Folkloricity: 
Living Culture - FOLC, Liceul Teoretic “Henri Coanda”, Craiova, organizeaza concursul de 

selectie al ELEVILOR care vor participa la activitatile de învățare din România, Spania, 

Finlanda și Grecia, care se vor desfășura în perioada 2019-2022 si care au ca temă 



 
valorificarea tradițiilor și obiceiurilor locale regionale și naționale, într-un 

schimb intercultural european ce vizează dezvoltarea competențelor 

interculturale, de relaționare, cooperare și schimb de bune practici între școli. 

   Mențiune :proiectul se află în derulare 
  Elevii interesați pot lua legătura cu prof Dobre Sonia, Ploae Liviu, Alexandru Mănescu 

CONDITIILE DE PARTICIPARE LA SELECȚIE: 

Participantul trebuie:  

               ● să fie elev în clasele IX-X (cu vârsta cuprinsă între 14 si 16 ani); 

               ● să cunoască limba engleză în concordanță cu nivelul B1 conform CECRL, certificat 

de prof de lb engleza de la clasa; 

               ● să fi avut media 10 la purtare în sem I a anului școlar 2020-2021 

               ● să aibă recomandare din partea  dirigintelui clasei și a profesorului de Educație 

muzicală;    

               ● să prezinte următoarele documente: copie după actul de identitate si certificat de 

nastere, acordul parintilor pentru participarea la activitatile proiectului si implicarea in gazduirea 

elevilor din scolile partenere; 

 adeverinţă medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată şi ștampilată de 

acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de 

vedere medical pentru  deplasare; 

 sa participe la procedura de selectie. 

 

CRITERIILE DE DEPARTAJARE - elevi:  

        Media la Limba Engleză și la Educație Muzicală în semestrul I an școlar 2020-2021 

        Implicarea in proiecte de voluntariat si activitati extrascolare, certificata de recomandarea 

prof. Diriginte. 
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