


Obiectivele proiectului

O 1 Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a unei limbi străine, pentru creșterea gradului de relaționare și
de comunicare într-un context sociocultural european;
O 2  Vizitarea unor obiective culturale importante în țara unde se realizează mobilitatea;
O 3  Schimbul de bune practici cu elevii străini în ceea ce privește valorile pedagogice;
O 4  Vizitarea unor universități pentru informarea cu privire la oferta școlară și la modalitățile de admitere;
O 5 Cunoașterea specificului local în ceea ce privește dinamica socioprofesională.
În acest context, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” organizează preselecție pentru un număr de 7
elevi, ce se vor deplasa împreună cu 2 însoțitori, cadre didactice, în localitatea Pont Sainte Maxence,
Franța, în septembrie 2022, timp de 7 zile. 

Condiții de selecție

La concursul de selecţie au dreptul să se înscrie elevi de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”,
Rădăuți, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1. sunt elevi ai Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuți, clasa a IX-a , clasa a X-a în anul școlar
2021-2022; 
2. au cunoştinţe de limba engleză, nivel minim B1+; 
3. au depus la secretariatul Colegiului, în perioada 9-14 aprilie 2021, un dosar de candidatură care
conţine: 
● cerere de înscriere tip (Anexa 1);
● copie xerox după cartea de identitate; 
● acordul scris (nelegalizat) al ambilor părinţi (susţinătorilor legali) pentru deplasare în străinătate; 
(Anexa 2);
● angajament de disponibilitate față de activitățile proiectului; (Anexa 3)
● ancheta socială sau documente justificative- obligatoriu pentru elevii cu posibilități materiale reduse,
copii orfani sau sub îngrijire instituțională (adeverință beneficiar Bani de liceu, Bursă socială etc.);
● adeverință medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată și ștampilată de acesta, care să
ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de
deplasare;
● adeverință din care să se precizeze anul de studiu, media generală pe semestru/ anul anterior plecării și
media la purtare;
● eseu motivațional care va cuprinde: date de identificare ale candidatului, modul în care mobilitatea
răspunde nevoii de dezvoltare profesională a candidatului, modul în care candidatul își propune să
utilizeze în școală și în viitoarea carieră profesională competențele dobândite pe parcursul proiectului.

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea prezentată mai sus,
într-un dosar cu șină.

NOTĂ:
2 locuri vor fi alocate elevilor cu posibilități economice reduse și din grupuri sociale vulnerabile.
Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului. 

Coordonator proiect,
Prof. Raluca Nanu


