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NUMELE SI PRENUMELE …………………………………………..................................…… 
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 RASPUNS 

1. Doresc sa fac parte din echipa de proiect ERASMUS+ KA229 Acțiunea Cheie 2-Practice at 

school, cu numărul 2020-1-BE02-KA229-074685 

DA       NU     

2. Doresc și pot să coordonez elevi în realizarea unor diverse activități în cadrul proiectului DA       NU     

3. Pot să însoțesc elevi în mobilităţile proiectului care vor avea loc în:  

Turcia              DA/NU,  

Cehia               DA/NU,  

Bulgaria           DA/NU. 

Belgia              DA/NU. 

DA       NU     

4. Știu sa utilizez calculatorul, folosind Word, Excel, PowerPoint, Internet DA       NU     

5. Sunt dispus sa învăț expresii și cuvinte uzuale în limbile ţărilor partenere DA       NU     

6. Doresc să particip la ore de pregatire suplimentară pentru exersarea comunicării la nivel 

conversațional în limba engleză. 

DA       NU     

7. Pot sa ma implic în urmatoarele activități în cadrul proiectului:  

- activități de diseminare a proiectului DA       NU     

- activități de valorizare a proiectului DA       NU     

- activități culturale, evenimente artistice;  DA       NU     

- activități de evaluare a activităților proiectului  DA       NU     

- activități de evidență financiară a proiectului DA       NU     

- activități de evidență a tuturor documentelor proiectului DA       NU     

- activități de comunicare cu partenerii de proiect  

- activități de lucru cu elevii implicați în proiect DA        NU     

- pregătirea suplimentara a copiilor la limba engleză DA       NU     

- activități de realizare proceduri de lucru, chestionare, statistică matematica și raportare   

-coordonare a activităților de planificare și realizare a pregătirii lingvistice a elevilor și 

profesorilor din echipa de proiect 
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