
 
CRITERII DE SELECŢIE A ELEVILOR 

PENTRU MOBILITATE ÎN PROIECTUL BILATERAL 
 

PROMOVAREA UNUI COLŢ DIN EUROPA 
 

COM-09-PBL-40-NT-RO-LT 
 
 

Nr. 

crt. 
Criteriul 

Punctaj 

acordat 

1. Gazdă pentru elev din Lituania 20 puncte 

2. Fotografii de promovare a judeţului Neamţ (cel puţin 20 de fotografii postate 

pe site) 

15 puncte 

Realizarea a 5 eseuri 2*5=10 puncte 3. Eseuri de promovare a judeţului 

Neamţ  5 traduceri RO-EN sau EN -RO 2*5=10 puncte 

4. Conversaţii on-line cu elevi din Lituania (cel puţin 14 conversaţii printate pe 

tema proiectului)   

5 puncte 

5. Participarea la cursul de lituaniană din perioada 26 aprilie – 30 mai 2010 

pentru prezenta la cel puţin 5 cursuri. 

10 puncte 

in cadru organizat 5 puncte 6. Lucrul la dicţionarul RO-EN-LT  

  individual -20 fotografii si 20 cuvinte 

(RO-EN-LT) 

5 puncte 

7. Participarea activă la evaluarea eseurilor şi fotografiilor (cel puţin 5 

comentarii în limba engleză pe forumul site-ului http://cni.nt.edu.ro/lituania/)  

10 puncte 

8. Participarea la cursul de MARKETING şi IT – postarea a cel puţin 3 reclame 

pe site si traducerea a cel puţin unui conţinut din cursul auxiliar 

10 puncte 

 
 Notă: 

1. Un elev care a realizat şi postat pe site cel puţin 20 de fotografii artistice de promovare a 
judeţului Neamţ primeşte pentru fiecare eseu postat pe site-ul proiectului (în limba română şi în 
limba engleză) 4 puncte. 

2. Un elev care a realizat şi postat pe site minim 5 eseuri primeşte pentru fiecare fotografie artistică 
de promovare a judeţului Neamţ 1 punct si 3 puncte pentru o reclama. 

3. Elevul care nu a fost la cel putin 5 cursuri de limbă lituaniana va primi cate 2 puncte pentru 
prezenţa la fiecare curs. 

4. Elevul care va întruni până pe 01 februabrie 2011 cel puţin 70 de puncte, tinandu-se cont de 
ordinea descrescatoare a punctajului obtinut la nivelul scolii, va participa la mobilitatea din 
Lituania din luna martie 2011.  

 
 

Coordonator proiect, 
prof. Elena Genoveva Irimia 


