Proiect Erasmus+, Acțiunea Cheie 2
Parteneriate strategice în domeniul școlar-proiecte de schimb interșcolar
GIFT-THE MAGIC OF KNOWLEDGE, 2018-1-RO01-KA229-049390_1

ANUNȚ DE SELECȚIE A ECHIPEI DE ELEVI
Colegiul Național „Carol I” implementează în perioada 2018-2020 proiectul: GIFT-the Magic of Knowledge,
2018-1-RO01-KA229-049390_1, depus la runda de selecție 2018, aprobat și finanțat din fondurile aferente
Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 - Parteneriate strategice în domeniul școlar – proiecte de schimb interșcolar.
Proiectul își propune asigurarea unei alternative educaționale pentru elevii de liceu cu vârste cuprinse între
14-19 ani, cu rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, prin implementarea în 6 țări europene pe
parcursul a doi ani școlari a unei abordări participative bazată pe proiecte multidisciplinare. Limba de comunicare
folosită în cadrul proiectului este limba engleză.
Obiectivele proiectului sunt:
1) Creșterea cu 5% a numărului elevilor dornici să participe în competiții, ca rezultat al creării unui climat care să
ofere elevilor provocări intelectuale în domeniile: limbă și comunicare, matematică, fizică, chimie și biologie;
2) Dezvoltarea abilităților profesionale, personale și sociale ale elevilor prin utilizarea instrumentelor TIC și a
învățării bazate pe investigare științifică în cadrul a 6 oportunități de învățare experimentală în context
internațional;
3) Oferirea de oportunități de dezvoltare de curriculum și metode de predare inovatoare pentru cadrele didactice,
având drept rezultat realizarea unui ghid care să includă metode de instruire a elevilor supradotați.
Rezultate tangibile așteptate: proiecte create de către elevi, realizarea unei reviste web de prezentare a proiectelor
elevilor, 6 expoziții cu lucrările/proiectele elevilor, un ghid metodologic pentru cadrele didactice, 5 spații de stocare
virtuală a resurselor de învățare pentru elevi, pagina web a proiectului, afișe și pliante, etc.
În conformitate cu disciplinele de studiu și grupul țintă menționat, Colegiul Național „Carol I” va implementa
proiectul prin intermediul unor activități pe plan local și a 4 schimburi de elevi pe termen scurt în Portugalia-martie
2019, Cipru-mai 2019, Bulgaria-septembrie 2019 și Italia-noiembrie 2019(*datele fiind orientative), pentru care
există un număr de 20 de mobilități pentru elevi(care vor fi distribuite astfel: 5 elevi-limba și comunicare; 5 elevimatematică, 5 elevi-biologie și 5 elevi-fizică și chimie). În urma procesului de selecție încheiat în data de 10
octombrie 2018, au rămas 5 locuri vacante (1 loc-matematică; 2 locuri- biologie și 2 locuri-chimie/
fizică) pentru care se organizează un nou concurs de selecție.
Procedura de selecție:
(1) Depunerea și înregistrarea dosarelor de candidatură la secretariatul unității de învățământ în perioada:
11-15 octombrie 2018( ora 13).
 Dosarul de înscriere va conține:
-cerere de înscriere( Anexa 1)
-acordul scris de participare și cofinanțare al tutorelui pentru elevii minori/al elevului major( anexa 2)
-scrisoare de motivație în limba engleză
-Curriculum Vitae în format Europass, în limba engleză, însoțit de documente justificative referitoare la
studiile și competențele candidatului(rezultate la nivel internațional/național/interjudețean/județean la
concursurile și olimpiadele școlare-*condiție obligatorie și eliminatorie în vederea selectării; competențe de
comunicare în limba engleză, tehnologia informației, capacitatea de lucru în echipă și experiența anterioară
de lucru în proiecte și activități extracurriculare, etc.)
(2) Susținerea interviului în limba engleză(50p): 15 octombrie 2018, ora 13:30.
Evaluarea dosarelor(evaluarea scrisorii de motivație-20p și a CV-ului-30p)-15 octombrie 2018.
(4) Afișarea rezultatelor evaluării în ordinea descrescătoare a punctajelor: 16 octombrie 2018( ora 10)
(5) Depunerea contestațiilor: 16 octombrie 2018( interval orar 10-16),rezolvarea contestațiilor și afișarea
rezultatelor contestațiilor: 17 octombrie 2018.
( Notă: rezultatul probei orale nu poate fi contestat)
*Candidaturile neconforme sau înregistrate după termenul limită anunțat nu vor fi luate în considerare. Toate detaliile și anexele sunt
publicate pe site-ul C.N. „Carol I”, www.cnc.ro.

Acest proiect este finanțat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material
reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt
responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.
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SELECȚIA A ECHIPEI DE ELEVI
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ANEXA 1- Cerere de înscriere în vederea selecției

echipei de elevi în cadrul proiectului Gift-the Magic of Knowledge,

2018-1-RO01-KA229-049390_1

Nr……………/…………………
DOMNULE DIRECTOR,
Subsemnatul/a …………………………………………………………………………………, elev/ă in clasa a ……………a, în anul școlar 2018-2019, la Colegiului Național „Carol I”, vă rog să-mi aprobați înscrierea la selecția pentru
constituirea echipei de proiect Erasmus + , Gift-the Magic of Knowledge, 2018-1-RO01-KA229-049390.
În vederea participării la schimburile de elevi pe termen scurt, optez pentru una dintre disciplinele de
studiu:
 matematică(mai 2019);
 biologie( septembrie 2019)
 fizică sau chimie( noiembrie 2019)
(*datele sunt orientative, calendarul mobilităților poate suferi modificări)

Declar că nu mă aflu în nicio situație de „conflict de interese”(o situație în care punerea în aplicare cu
imparțialitate și obiectivitate a contractului de către un beneficiar este compromisă din motive care implică
familia, viața sentimentală, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes comun cu
cel al Comisiei sau al oricărui alt terț, legat de obiectul contractului).
Am luat cunoștință de faptul că proiectul va respecta toate prevederile legale stipulate în contractul
încheiat între Colegiul Național „Carol I” și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației
și Formării Profesionale ( ANPCDEFP) și sunt de acord să le respect.
Sunt de acord ca toate datele cu caracter personal să fie prelucrate de către instituția beneficiară și de
Comisia Europeană în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu Regulamentul (UE) 2016/679 de la
intrarea sa în vigoare în mai 2018. Îmi exprim acordul ca imaginea mea să apară în materiale cu caracter
educațional, în materiale de promovare a proiectului (pliante, afișe, newsletter, reviste, pe site-ul proiectului și
al instituției beneficiare, pe pagina de Facebook, precum și pe alte site-uri educaționale, în strictă legătură cu
proiectul).
Pot fi contactat/ă la numărul de telefon …………………………………………………… și la adresa de e-mail
……………………………………
Data

Semnătura
Domnului Director al Colegiului Național Carol I, Craiova

Acest proiect este finanțat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material
reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt
responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.
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ANEXA 2- Acord scris tutore elevi minori/elev major( în vederea selecției

echipei de elevi în cadrul proiectului Gift-the

Magic of Knowledge, 2018-1-RO01-KA229-049390_1)

ACORD DE PARTICIPARE ȘI CO-FINANȚARE
Subsemnatul/a…………………………………………………………………………………………………………., posesor al CI/BI
seria …………………………… nr…………………………., CNP …………………………………………………, cu domiciliul în localitatea
……………………………………, str………………………………………, nr………………………….., bl……………………., sc …………………………
ap……………………., județul…………………, declar pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea fiului/fiicei
mele minor/minoră ……. …………………………………………………………………….., elev/ă în anul școlar 2018-2019 în clasa a
……………, la Colegiul Național „ Carol I” din Craiova , la procesul de selecție a participanților la proiectul Gift-the
Magic of Knowledge, 2018-1-RO01-KA229-049390_1, derulat de Colegiul Național Carol I în calitate de instituție
beneficiară.
Menționez că am cunoștință de faptul că admiterea in echipa de proiect va implica activități
extracurriculare, derulate în afara orelor de curs(pregătire lingvistică și culturală, ateliere de lucru, vizite de
studiu, pregătirea și susținerea de prezentări, realizarea de proiecte pe plan local si internațional, activități de
promovare a produselor realizate, etc.) precum și activități de diseminare a rezultatelor proiectului, conform
sarcinilor care ii vor fi atribuite. De asemenea sunt de acord ca fiul/fiica mea sa participe la mobilități
internaționale. Mă angajez sa anunț imediat orice schimbare care ar putea conduce afectarea modului de
desfășurare a proiectului în conformitate cu contractul.
În cazul în care fiul/fiica mea nu va participa la activitățile prevăzute în proiect, cunosc faptul că va pierde
locul câștigat în urma procesului de selecție și va fi înlocuit/ă.
Menționez, de asemenea, că am luat cunoștință de faptul că, în conformitate contractul încheiat între
Colegiul Național „Carol I” și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării
Profesionale ( ANPCDEFP), Agenția Națională va plăti Colegiului Național „Carol I” un avans de 80% din suma
maximă a grantului specificată. Astfel, conform documentelor pe care le voi încheia cu Colegiul Național „Carol
I”, fiul/fiica mea va primi înaintea mobilității la care va participa un avans de 80% din grantul total acordat pentru
efectuarea activității și mă angajez să suplimentez aceste costuri unitare cu procentul de 20% necesar, până la
efectuarea decontului de către ANPCDEFP, când suma de 20% îmi va fi restituită, cu condiția îndeplinirii
obligațiilor care îmi revin.
Sunt de acord ca toate datele mele și ale fiului/fiicei mele cu caracter personal să fie prelucrate de către
instituția beneficiară și de Comisia Europeană în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu
Regulamentul (UE) 2016/679 de la intrarea sa în vigoare în mai 2018. În calitate de reprezentant legal al elevului
minor, îmi exprim acordul ca imaginea copilului meu să apară în materiale cu caracter educațional și în materiale
de promovare a proiectului(pliante, afișe, newsletter, reviste, pe site-ul proiectului și al instituției beneficiare, pe
pagina de Facebook, precum și pe alte site-uri educaționale, etc.) în strictă legătură cu proiectul.

Data
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Semnătura

