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Programul: Erasmus+ 

Tipul proiectului: KA121 – SCH – proiecte acreditate pentru mobilități ale elevilor și personalului 

din învățământul secundar  

Cod de Acreditare  2020-1-RO01-KA120-SCH-095481 

Titlul proiectului: Acreditare Erasmus Educație școlară 2021-2027 

Nr. candidatură: 2021 – 1 – RO 01-KA121-SCH-000007185 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE ELEVI  

 

       PENTRU PARTICIPARE LA ACTIVITATEA DE INVATARE DIN  

                                      RZESZOW, POLONIA , 21-25 nov.2022  
 

OBIECTIVE GENERALE ACREDITARE ERASMUS  

 

1. Dezvoltarea strategiilor inovatoare și a standardelor de calitate în contextul învățământului bilingv    

(discipline lingvistice și non lingvistice) ; 

2. Dezvoltarea profesională prin utilizarea noilor tehnologii  - competențe digitale ; 

3. Sporirea calității în educație prin stimularea creativității și a inteligenței emoționale 4 C : Comunicare-

Colaborare-Creativitate- Gândire Critică ; 

4. Consolidarea sentimentului de apartenență și cultivarea valorilor europene prin descoperirea, protejarea 

și promovarea elementelor de patrimoniu ;  

5.  Sporirea  competențelor de sensibiltate și expresie culturală, prin intermediul metodelor colaborative ; 

6.  Adoptarea de stiluri de viață ecologice, sănătoase și durabile prin evidenţierea interdependenţei dintre 

calitatea mediului, a vietii și a viitorului. 

 

In cadrul mobilităţii din Polonia , agenda de lucru cuprinde :  

- Vizite la instituţii şcolare şi universitare  

- Vizite culturale  

- Ateliere de lucru cu tematici privind obiectivele proiectului  
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                                                          ANUNT  DE SELECTIE  

 

Pentru echipa de elevi participanţi la mobilitatea din POLONIA , 21-25 noiembrie 2022,  

In cadrul Proiectului de ACREDITARE ERASMUS + , 1sept 2021-31 august 2023  

 

Selecţia va avea loc în perioada  4-10 nov 2022 şi va consta în evaluarea dosarelor de candidatură şi într-

un interviu în limba engleză şi în limba română.   

  

Criterii de selecţie :  

 

Apartenenţa la grupul ţintă specificat în proiect, elevi din clasele IX-X 

Dorinţa de participare la proiect : obiective, modul de pregătire, impact, diseminare/valorizare a rezultatelor 

proiectului  

Competenţe de comunicare în limba engleză (nivel minim B1)  

Competenţe de TIC ( redactare documente word, power-point, tehnici de design )  

Competenţe personale ( comunicare, organizare, planificare şi respectare a termenelor) 

 

Calendarul selecţiei : 

 

4 nov 2022  – anunţarea şi afişarea criteriilor (site-ul liceului; avizier elevi) 

7-9 nov 2022  –  depunerea dosarelor de candidatură la secretariat, cu nr. de înregistrare   

10 nov 2022 -evaluarea dosarelor de candidatură şi susţinerea  interviului  

10 nov 2022 -  publicarea rezultatelor selecţiei  

 

DOSARUL DE CANDIDATURA VA CUPRINDE :  

- Copie după cartea de identitate  

- Cerere de înscriere (anexa 1)  

- Acord de participare (anexa 2)  

- Declaraţie de consimţământ (anexa 3)     

-           Recomandarea dirigintelui (anexa 4 )  

- Scrisoare de motivaţie  

 

 

 

 

                                     

tel:0351-420%20160


 

 INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ  

 COLEGIUL NATIONAL „CAROL I ”, CRAIOVA                                                

 

   

Date de contact:                    Colegiul National ”Carol I”, Craiova 
Str. Ion Maiorescu  nr.2 , Craiova, jud. Dolj                     ”Istorie.Tradiţie.Performanţă!” 
 Cod poștal 200418 , Cod fiscal: 4711413 
Tel/fax: 0351-420 160  Email : :colegiul_carol@yahoo.com     
 
                 
 

 

 

 

ANEXA 1 

 

Inregistrat cu nr ……………/………………… 

                                                                           

In atenţia  

dlui prof. Dănuţ Mic – director CN Carol I  

şi a dnei prof. Alina Ionicescu – coordonator proiect Acreditare  

 

                                                                         

                                                               CERERE DE INSCRIERE  

 

 In cadrul Proiectului  european Erasmus + KA121 – SCH – proiecte acreditate pentru mobilități ale elevilor 

și personalului din învățământul secundar, Cod de Acreditare  2020-1-RO01-KA120-SCH-095481 

Nr. candidatură: 2021 – 1 – RO 01-KA121-SCH-000007185 

  

Subsemnat ul/a …………………………………………………………………………………,  elev în 

clasa a …………………., la Colegiul Naţional „Carol I” , Craiova , vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la 

selecţia pentru constituirea echipei de elevi participanţi la mobilitatea din Polonia, 21-25 nov. 2022  

 

Datele mele de contact sunt : telefon ……………………………………………………, mail 

…………………………………… 

 

Declar că informaţiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete şi corecte în fiecare detaliu .  

 

 

 

 

 

       Data                                                                                                             Semnătura                                                                                                                                                                                                            
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ANEXA  2 

 

           ACORD DE PARTICIPARE IN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS + ACREDITARE  

 

Subsemantul/a………………………………………………………………………………………………

…………., identificat/ă cu actul de identitate CI/BI……, seria …………………………… 

nr…………………………., CNP …………………………………………………,  cu domiciliul în 

localitatea ……………………………………, str………………………………………   , 

nr………………………….., bl……………………., sc …………………………ap……………………., 

judeţul…………………, declar pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea fiului/fiicei mele 

…………………………………………………………………….., elev/ă în clasa a ……………, la 

Colegiul Naţional „ Carol I” din Craiova , la etapa de selecţie a participanţilor din grupul ţintă al proiectului 

Erasmus + , ACREDITARE, activitatea de învăţare din Polonia , 21-25 noiembrie 2022.  

 

Imi asum, înțeleg și accept faptul că angajamentele financiare ale mobilităților efectuate de fiul/fiica mea, 

sunt onorate în totalitate ( transport , cheltuieli de subzistenţă – cazare şi mese – 80% inainte de mobilitate, 

20% după finalizarea proiectului),  numai în condițiile implicării active, efective și eficiente în activitățile 

repartizate de  coordonatorul proiectului și profesorii însoțitori.  

In condiţiile în care cheltuielile deplasării vor depăşi cuantumul acordat iniţial de 80%, pot aduce o 

contribuţie personală care nu va depăşi 20% din cuantumul total acordat, contribuţie care  îmi va fi restituită 

după finalizarea proiectului.  

 

Imi asum participarea fiului/fiicei mele şi înţeleg că eventuala sa selectare va implica activităţi suplimentare 

de pregătire pedagogică, lingvistică şi culturală anterioare mobilităţii, precum şi activităţi de diseminare şi 

valorizare a rezultatelor proiectului de la întoarcerea din mobilitate până la sfârşitul proiectului , 

31.08.2023. 

 

         Data                                                                                                                                 Semnătura  
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ANEXA 3  

 

                                                         DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata,____________________________________________, identificat cu act de 

identitate  seria___________, nr _______________, CNP_______________________________, declar pe 

propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor personale ale fiului/fiicei 

mele, ……………………………………………………………..în cadrul procedurii de selecţie şi 

recrutare în vederea participării sale la activitatea de învăţare din Polonia, 21-25 noiembrie 2022 , în cadrul 

proiectului Erasmus +, Acreditare,   

Cod de Acreditare  2020-1-RO01-KA120-SCH-095481, Nr. candidatură: 2021 – 1 – RO 01-KA121-SCH-

000007185,  

 

Inţeleg că în cadrul activităţilor de proiect vor fi făcute fotografii/inregistrari audio sau video care vor fi 

transmise partenerilor din proiect, publicate pe site-ul scolii si al proiectului, pe reţelele sociale ale 

proiectelor Erasmus , in diverse publicaţii de popularizare, diseminare si valorizare a proiectelor europene 

sub egida ERASMUS + .  

Difuzarea acestor imagini nu are caracter comercial , ci raspunde strict unor ratiuni cu caracter educative 

 

SUNT DE ACORD / NU SUNT DE ACORD cu difuzarea acestor imagini  

 

 

Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu 

prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia 

persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 

506/2004.  

 

 

 

 Data                      Semnătura  
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Anexa 4 

 

RECOMANDAREA DIRIGINTELUI  

 

Nume şi prenume elev   :   

Clasa :  

 

Prezentaţi aspectele pe care le consideraţi importante despre acest/această elev/ă, inclusiv o descriere a 

caracteristicilor şcolare şi personale. Faceţi , vă rugăm, o apreciere a sa , pe o scară de la 1 la 3, în 

privinţa criteriilor următoare:  

 

 1 

(satisfăcător) 

2 

(bine) 

3 

 (foarte bine) 

Gândire creativă, originală     

Motivaţia de a participa la activităţile clasei     

Increderea în sine     

Capacitatea de a lucra în echipă     

Relaţionarea cu ceilalţi elevi din clasă     

Implicare în activităţile şcolii     

Potenţial pentru dezvoltare profesională     

 

Adăugaţi, vă rugăm, orice alt aspect pe care îl consideraţi elocvent pentru caracterizarea elevului/elevei.  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                   Data                                                                                                                            Semnătura  
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GRILA  DE    EVALUARE   

 

 

Interviu  

 

A. Discuţie privind motivaţia de participare la proiect – 40 p  

- Prezentarea obiectivelor proiectului - 10 p  

- Prezentarea competenţelor personale – 10 p   

- Interacţiune cu membrii comisiei – 10 p  

-           Argumentare privind importanţa proiectelor Erasmus – 10 p  

 

B. Exprimare în limba engleză  - 30 p  (prezentare personală – 10 p / interacţiune – 10 p /corectitudine 

lingvistică – 10 p )  

             

 

Evaluarea scrisorii de motivaţie – 20 p  

 

- Argumentarea motivaţiei de a participa la proiect -10 p  

- Descrierea implicării în proiect – 10 p  

- Descrierea modalităţilor de diseminare a activităţilor proiectului – 10 p  

 

Scrisoare de recomandare - aprecierea profesorului diriginte  - 10 p   

- Criteriile din anexa 4 – 14 p  

- Alte aspecte relevante, cf anexei 4 – 6 p    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:0351-420%20160

