
 
 

 

Plan de selecție a participanților la proiectul european Erasmus+ 

A Healthy Mind In A Healthy Body  

(2017-1-TR01-KA219-045758_5) 

 

Începând din 1 septembrie 2017, la Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu din 

Târgoviște se va derula un nou proiect european Erasmus+ de parteneriat strategic pentru 

susţinerea schimbului de bune practici în domeniul școlar cu titlul A Healthy Mind In A 

Healthy Body (2017-1-TR01-KA219-045758_5) . 

Valoarea proiectului este 20780 euro. 

Proiectul KA2 este coordonat de școala ALASEHIR FEN LISESI, din Manisa, Turcia și 

se desfășoară pentru o perioadă de doi ani școlari începând cu septembrie 2017. 

Partenerii implicați în proiect sunt din Tucia, România, Cehia, Lituania și Letonia. 

Obiectivele proiectului sunt creșterea gradului de conștientizare asupra importanței 

unui stil de viață sănătos bazat pe sport, dietă și gândire pozitivă, dezvoltarea relațiilor 

interculturale, îmbunătățirea cunoștințelor asupra societății și dezvoltarea abilităților 

lingvistice ale elevilor. 

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: 

– dezvoltarea abilităților lingvistice ale elevilor 

– dezvoltarea cooperării interculturale 

– creșterea numărului de tineri care au ca obiectiv un stil de viață sănătos; 

– conștientizarea tinerilor cu privire la importanța efectuării exercițiilor sportive; 

– conștientizarea tinerilor cu privire la importanța alimentației sănătoase pe baza 

produselor naturale; 

Mobilitățile vor fi în următoarele perioade 

(M1) decembrie-2017 Turcia  

(M2) martie 2018-Republica Cehia  

(M3) iunie 2018 - Letonia  

(M4) octombrie 2018-România  

(M5) Mai 2019- Lithuania 



 
 

Selecția cadrelor didactice în cadrul acestui proiect se face ținând cont de următoarele 

criterii 

- Să fie cadru didactic la Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu cu minim ½ normă 

didactică 

- Să cunoască limba engleză, nivel minim pentru cei care doresc să se deplaseze în 

mobilități  

- Să aibă competențe digitale minime (comunicare electronică) 

- să fie persoană dinamică, inovatoare, motivată, să lucreze în echipă, să fie voluntar 

- să aibă disponibilitatea de a lucra în cadrul proiectului în afara programului școlar 

- Să fie motivat/ă să lucreze în proiect 

- Să aibă cunoștințe despre un stil de viață sănătos 

 

Criterii de selecție 

criteriul Punctajul maxim 

C.V. 50 

Scrisoare de intenție 50 

 

C.V. profesori 

Principalele elemente care se vor puncta vor fi 

- experiență în cadrul proiectelor cu/fără finanțare 

- activitate ca voluntar 

- rezultate cu elevii la concursuri 

- responsabil/membru într-o comisie din școală 

- participare la formare inițială sau continuă în domeniul IT 

- certificări, formări, experiențe didactice în limba engleză 

OBS 

CV și scrisoare de intenție se aduc marți 12.09.2017 ora 10.00 la doamna prof. Diaconu 

Diana Elena 

  



 
 

 

Selecția elevilor  

Profilul candidatului elev/ă 

-să fie persoană dinamică, inovatoare, motivată, să lucreze în echipă, să fie voluntar 

-să aibă disponibilitatea de a lucra în cadrul proiectului în afara programului școlar 

-să poată caza un elev/ă dintr-o țară parteneră în octombrie 2018 timp de o săptămână 

-sa aibă în octombrie 2018 două biciclete funcționale disponibile o săptămână pentru 

a fi utilizate în proiect. 

 

 

Selecția elevilor în cadrul acestui proiect se face ținând cont de următoarele criterii 

- Să fie elev/ă la Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu la liceu 

- Să cunoască limba engleză  

- Să aibă competențe digitale 

- Să fie motivat/ă să lucreze în proiect 

- Să aibă cunoștințe despre un stil de viață sănătos 

- să aibă experiență de voluntar/ă 

 

Criterii de selecție 

criteriul Punctajul maxim 

C.V. 

(implicare în proiecte cu/fără finanțare, activitate în domeniul „Stil de 

viață sănătos”, activitate de voluntar, rezultate la concursuri, 

simpozioane, articole publicate, cursuri din domeniul IT) 

10 

Test de limbă engleză 

sau  

Dovadă că a obținut în urma unui examen pentru certificarea 

competențelor lingvistice, limba engleză, punctaj pentru 

recunoaștere și echivalare cu proba de evaluare din cadrul 

examenului de bacalaureat, conform legislației în vigoare.  

10 

Test de TIC, probă practică  10 



 
 

(Word, Paint, Power Point) 

Scrisoare de intenție 

1 pagina A4, Arial, spațierea dintre rânduri 1,5, aliniat justify 

(specificarea țării/lor unde dorește mobilitate) 

10 

Chestionar despre stil de viață sănătos 60 

 

OBS 

CV și scrisoare de intenție se aduc joi 14.09.2017 ora 10.00 la doamna prof. Diaconu Diana 

Elena 

 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al 

autorilor și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține. 


