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3. Descrierea activităţilor şi a selectiei:  

 
Activitatile de proiect:  
  

Cursul nr. 1, va avea loc in KONYA- Turcia, cu tema SUCCESSFUL METHODS FOR 
SOCIAL  INCLUSION AND STUDENTS INTEGRATION,  se va desfasura in perioada 
22-29 septembrie 2017, in Konya – Turcia – 5 locuri 
 
  
Cursul nr. 2 are  tema DIGITAL and  SOCIAL MEDIA COMPETENCIES FOR AN 

INCLUSIVE SCHOOL, se va desfasura in perioada 29 octombrie – 4 noiembrie 2017, la 

Roma – Italia – 4 locuri. 

 
Selectia participantilor: 
 
În selecția grupului țintă de participanți se va promova o politică de informare și o 

metodologie clară care va asigura participarea fără discriminare, respectând principiul 
egalității de șanse, al transparenței și al evitării conflictului de interese. 

Selectia va avea doua parti: 
1. Evaluarea dosarului de selectie 
Dosarul de selectie va cuprinde: 
- CV Europass; 
- Pasaport lingvistic; 
- Portofoliu personal cu diplome si certificate participare la proiecte Erasmus si 

activitati desfasurate pe tema proiectului; 
 
2. Interviu motivational in limba romana si engleza. 

 

Inscrierea la selectie: 

Dosarele se vor depune la secretariatul scolii in perioada 14-18 august 2017. 

Interviul motivational va avea loc LUNI, 21 AUGUST 2017, ORELE 10.00-12.00. 

 

                 Rezultatele selectiei vor fi afisate in data de 21 august 2017, la afisierul scolii. 
 
 
 
 
Data: 11 august 2017  

  
 
 

Coordonator proiect, 
  Prof. Mihaela Cojocaru 

 


