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ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA ELEVILOR  

PARTICIPANȚI LA PROIECTUL ERASMUS+ „SM@RTSTUFF” 

 

 

Ca urmare a aprobării proiectului cu titlul SM@RTSTUFF, cu nr. de referința 2019-1-

IT02-KA229-063085_3, PROIECT ERASMUS+, Acțiunea Cheie 2,  în baza contractului de 

finanțare încheiat cu ANPCDEFP, Colegiul National „Costache Negri” din Galați,  organizează, în 

perioada 30.09.2019-15.10.2019, concursul de selecție a elevilor, care vor desfășura activitățil în 

cadrul proiectului și vor participa la mobilitățile (deplasările) din Grecia, Belgia, Spania, Italia.  

Selecția se adresează exclusiv elevilor din clasele a X-a și a XI-a, având în vedere 

obiectivele proiectului, perioada de desfășurare a acestuia și specificul grupului-țintă prezentat în 

formularul de canditatură. 

Vor fi selectați 16 elevi.  

Proiectul este finanțat prin programul Erasmus+, care acoperă cheltuielile de transport 

(80% în momentul plecării și 20%, rambursare la finalul proiectului) și de cazare pentru toate 

mobilitățile în care vor fi implicați elevii.  

Elevii care nu vor fi selectați în această etapă, precum și elevii de la clasele a IX-a sau a XII-

a, vor putea participa, în calitate de voluntari, la activitățile locale ale proiectului, în urma unei 

selecții care se va desfășura ulterior, prioritate având elevii care au trecut prin acest prim proiect de 

selecție. 

 

 

 

PROCEDURA DE SELECȚIE A GRUPULUI DE ELEVI 

ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+ „SM@RTSTUFF”, 

2019-1-IT02-KA229-063085_3 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Descrierea proiectului 

Proiectul vizează dezvoltarea unor competențe-cheie pentru secolul XXI, având ca 

tematică principală promovarea moștenirii culturale printr-un turism sustenabil și prin 

utilizarea instrumentelor digitale. Cele 5 țări partenere în proiect vor implica elevii în crearea 

unor agenții de turism virtuale.  

Elevii vor avea ocazia să-și dezvolte spiritul antreprenorial, vor trebui să creeze și să 

conducă aceste agenții respectând standardele de sustenabilitate, vor avea ocazia să-și dezvolte 

cunoștințele cu privire la moștenirea culturală, să găsească modalități atractive de promovare a 

acesteia, să utilizeze în acest scop instrumente digitale diverse. Elevii vor avea un rol important 

în planificarea și organizarea tuturor mobilităților.  

De asemenea vor fi implicați în activitățile locale și alți elevi, care, pe baza unui acord 

de voluntariat, vor contribui la dezvoltarea agențiilor locale, la promovarea moștenirii culturale, 

la realizarea diseminării rezultatelor proiectului. 

 

2. Parteneri 

• Istituto Magistrale Statale Giulia Molino Colombini, Italia; 

• Colegiul Național „Costache Negri”, România; 

• 6o Gymnasio Larisas, Grecia; 
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• IES Sierra Luna, Spania; 

• Koninklijk Atheneum Centrum Oostende, Belgia. 

 

3. Perioada de derulare a proiectului: 01.09.2019-30.08.2021. 

 

4. Obiective 

• Dezvoltarea capacității elevilor de a comunica și de a coopera în cadrul unor 

echipe de lucru internaționale, utilizând în acest scop și mijloace digitale. 

• Dezvoltarea abilităților antreprenoriale, prin planificarea și realizarea vizitelor 

în împrejurimi cu respectarea standardelor de sustenabilitate. 

• Aprofundarea cunoștințelor despre moștenirea culturală națională. 

• Promovarea valorilor naționale și europene. 

 

5. Principalele activități: 

• Desfășurarea unor activități pregătitoare cu privire la siguranța pe internet. 

• Crearea unor documente multimedia de prezentare a școlii. 

• Crearea unei agenții de turism virtuale. 

• Realizarea planului de activități al agenției. 

• Crearea site-ului web al agenției. 

• Planificarea și desfășurarea mobilităților. 

• Crearea unor „pachete turistice” prin care să se promoveze zonele vizitate. 

• Proiectarea și desfășurarea unor activități turistice cu un minim impact asupra 

mediului înconjurător (turism sustenabil). 

• Realizarea unor campanii de promovare a patrimoniului cultural național și 

european. 

 

6. Mobilități 

• Grecia – 4 elevi, 

• Belgia – 4 elevi, 

• Italia – 4 elevi, 

• Spania – 4 elevi. 

 

 

II. SELECȚIA ECHIPEI DE ELEVI 

 

Capitolul I Grupul-țintă 

 

Art. 1. Pentru selecția grupului de 16 participanți la toate activitățile proiectului, inclusiv 

la mobilitățile din proiect, se pot înscrie, cu respectarea prevederilor formularului de aplicație al 

proiectului, elevi ai Colegiului Național „Costache Negri”, Galați, din clasele X-XI, care 

îndeplinesc toate criteriile din prezenta metodologie. 

 

Art. 2. Profilul grupului-țintă: 

a) elevi care pot caza elevi străini în familie (condiție obligatorie); 

b) elevi care cunosc limba engleză, minimum la nivelul B2 din Cadrul European 

Comun de Referinţă al Limbilor Străine; 

c) elevi care pot utiliza instrumentele digitale la nivel mediu (prelucrarea 

imaginilor cu minime modificări, crearea unor afișe, infografice etc., utilizarea unor 
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programe digitale în scop educțional) sau la nivel avansat (prelucrare foto-video; creare de 

site-uri web sau crearea unor programe digitale); 

d) elevi motivați, cu un comportament ireproșabil, reflectat în notele la purtare și 

în caracterizarea dirigintelui și a Consiliului clasei; 

e) elevi cu rezultate bune la învățătură, care dovedesc astfel că pot susține atât 

activitățile școlare, cât și pe cele extrașcolare; 

f) elevi cu disponibilitate de a lucra în timpul liber, care pot aloca cel puțin 4-5 

ore pe săptămână pentru proiectarea, desfășurarea și diseminarea activităților din proiect; 

g) elevi care dau dovadă de seriozitate, de simț organizatoric; 

h) elevi care sunt apți din punct de vedere medical pentru o asemenea deplasare. 

 

Capitolul II Înscrierea în vederea selecției 

 

Art. 1. Dosarul de candidatură, conținând toate documentele prevăzute în prezenta 

metodologie, se depune la secretariatul colegiului, până luni, 08.10.2019, ora 12. 

 

Art. 2. Dosarul de candidatură va cuprinde: 

a) Fotocopia cărții de identitate a elevului participant la selecție. 

b) Fișa de evaluare (anexa 1), completată doar cu numele elevului și clasa de 

proveniență. 

c) Cererea de înscriere (anexa 2). 

d) Acordul de utilizare a datelor cu caracter personal (anexa 3). 

e) Angajamentul părintelui (anexa 4). 

f) Recomandarea dirigintelui (anexa 5). 

g) Scrisoare de intenție/de motivație în limba engleză (conform indicațiilor din 

anexa 7). 

h) Sigla proiectului, realizată de candidat (conform indicațiilor din anexa 8). 

Important! Sigla va fi trimisă în format electronic (.png sau 

.jpeg/jpg) însoțită, după caz, de fișierul-sursă (.psd, .xcf etc.) al 

siglei, dosarul cu alte imagini/fotografii utilizate sau linkurile la 

programele online în care s-a realizat sigla la adresa de e-mail 

proiectsmartstuff@gmail.com. 

i) Un plan de promovare a unui obiectiv cultural, de maximum o pagină (anexa 

9). 

j) Copie a certificatului Cambridge B2 First, C1 Advanced sau C2 Proficiency, 

obținut în perioada ianuarie-septembrie 2019. 

Important! Pentru echivalare, elevii se vor prezenta la proba de 

interviu cu certificatul în original. 

k) Adeverințe, diplome, alte documente (în copie) care să probeze implicarea 

elevului în proiecte și activități școlare și extrașcolare, relevante pentru tematica proiectului 

„Sm@rtStuff”. 

 

Art. 3. Documentele vor fi depuse la secretariat într-un dosar cu șină, vor fi prezentate în 

ordinea din prezentul regulament. Dosarul va avea o foaie de titlu pe care se va trece numele 

elevului, clasa și denumirea proiectului „Sm@rtStuff”. 

 

Capitolul III Desfășurarea selecției 

 

Art. 1. Selecția candidaților se va realiza pe bază de dosar și de interviu. 

 

mailto:proiectsmartstuff@gmail.com
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Art. 2. În prima etapa a concursului, candidații vor susține o probă orală care va cuprinde o 

secțiune de evaluare a cunoștințelor de limbă engleză și o secțiune de interviu în limba română, 

privind motivația elevului și competențele acestuia. Pentru a putea promova la etapa 

următoare este necesar ca elevii să obțină minimum 85 de puncte (probând nivelul B2) la proba 

de limbă engleză, conform grilei de evaluare din prezenta metodologie (anexa 6). 

 

Art. 3. În etapa a doua, candidaților, care au promovat proba de limbă engleză și au 

participat la interviu, li se va evalua și dosarul conform grilei din prezenta metodologie. 

 

Art. 4. Calendarul selecției 

a) Perioada de înscriere: 30.09.2019-08.10.2019. 

b) Afișarea graficului de desfășurare a probei de limbă engleză și a interviului: 

08.09.2019. 

c) Desfășurarea probei de limbă engleză și a interviului privind candidatura: 

09.10.2019-11.10.2019. 

d) Evaluarea dosarelor: 09.10.2019-14.10.2019. 

e) Anunțarea rezultatelor selecției: 15.10.2019. 

 

Art. 5. Etapele procesului de selecție. Evaluarea elevilor 

a) Selecția se va realiza în două etape: 1. Evaluarea orală, constând în proba de limbă 

engleză și interviu și 2. Evaluarea dosarelor. 

b) Evalurea orală se va realiza sub forma unui interviu în limba engleză și în limba 

română. Candidatul va trebui să prezinte motivația de a participa la proiect, calitățile care îl 

recomandă, modul în care crede că poate contribui la ducerea la bun sfârșit a proiectului, să 

prezinte alte activități la care a participat. În cadrul acestei probe orale în limba română, 

candidatul va vorbi și despre cele două produse realizate, sigla proiectului și planul de 

promovare a unui obiectiv cultural – concepere, mod de realizare, mijloace etc.  

c) Elevii care nu obțin 85 de puncte la proba de limbă engleză sunt eliminați din 

concurs. 

d) Punctajul final se calculează după următoarea formulă: 

 
𝑁𝐸

5
+
𝑁𝐶𝐷

5
+MP+CO+PA 

NE – nota obținută la proba de limbă engleză. 

NCD – nota obținută în cadrul probei digitale (realizarea siglei proiectului). 
MP – punctajul obținut la criteriul 3 (Motivația participării la activitățile proiectului) în urma desfășurării 

interviului. 

CO – punctajul obținut la criteriul 4 (Competențe organizatorice și antreprenoriale) în urma prezentării 

planului de promovare a unui obiectiv cultural. 

PA – punctajul obținut la criteriul 5 (Participarea la activități extrașcolare). 

 

e) Pentru a fi înscriși în proiect elevii trebuie să aibă un punctaj final de minimum 60 de 

puncte. 

f) Selecția celor 16 elevi se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu 

respectarea prevederilor metodologiei de față. 

g) Elevilor care au obținut primele 16 punctaje li se poate cere să prezinte și originalele 

documentelor depuse la dosar și să probeze practic că sunt autorii siglei înscrise în concurs, 

prin realizarea unui material digital similar. Imposibilitatea de a o face atrage după sine 

eliminarea din echipa de proiect. 

 

Art. 7. Afișarea rezultatelor 

a) Se afișează doar punctajele finale, nu și cele intermediare. 
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b) Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate elevilor înscriși și afișate, cu 

respectarea prevederilor legale. 

c) Nu se admit contestații. 

 

Capitolul IV Dispoziții finale 

 

Art. 1. Beneficiarii se angajează să suporte 20% din cheltuielile de transport. Acestea vor 

fi rambursate la finalul proiectului. 

Art. 2. În cazul renunțării la deplasare, părinții/tutorii legali se obligă să achite cheltuielile 

de transport (dacă biletele au fost cumpărate) la valoarea din ziua în care anunță că elevul se află în 

imposibilitatea de a efectua deplasarea. 

Art. 3. Dacă elevul nu se implică în desfășurarea proiectului sau are rezultate slabe pe 

parcursul acestuia, el poate fi înlocuit oricând cu una dintre rezerve. 

Art. 4. Selectarea grupului-țintă de participanți se va realiza respectându-se principiul 

egalității de șanse, al transparenței și al evitării conflictului de interese.  


