Colegiul National „Zinca Golescu”, Pitesti
Erasmus + ” INNOVATIVE, CREATIVE, DIGITAL EDUCATION”
DESCRIERE PROIECT

Project Title: INNOVATIVE, CREATIVE, DIGITAL EDUCATION
2020-1-IT02-KA229-079330_5
Project Acronym: IN-CRE-DIble EDUCATION
Project type: ERASMUS + KA229
Duration: 01/09/2020 – 31/08/2022
Project Total Duration: 24 months
Budget: 30.844 EUR
Objectives:
 Main objective of the project: Exchange of Good Practices
 Innovative practices in a digital era
 Supporting individuals in acquiring and developing basic skills and key competences
 Strengthening the profiles of the teaching professions
Topics addressed by your project:
 ICT - new technologies - digital competences
 New innovative curricula/educational methods/development of training courses
 Creativity and culture
Partner Organisations:
IISSS E. PANTALEO – Italy - coordinator
Lycée Général et Technologique - France
Lokman Hekim Anadolu Lisesi – Turkey
Colegiul National "Zinca Golescu" - Romania
6o GEL ILIOU – Greece
Osnovna Škola Doktora Franje Tuđmana – Croatia
Calendar of the project learning/teaching/training mobilities:
MOBILITY
C1
C2
C3
C4
C5
C6

COUNTRY
ITALY
GREECE
TURKEY
CROATIA
ROMANIA - HOST
FRANCE

Number of mobilities for students: 15

APPROXITAME DATE
November 2020
April 2021
April 2022
June 2021
November 2021
September 2021

DURATION
7 days
7 days
6 days
6 days
7 days
6 days

Colegiul National „Zinca Golescu”, Pitesti
Erasmus + ” INNOVATIVE, CREATIVE, DIGITAL EDUCATION”
CRITERII SELECȚIE
în alegerea grupului țintă în cadrul proiectului
Erasmus + ”IN-CRE-DIble EDUCATION”
nr. ref. 2020-1-IT02-KA229-079330_5

A. Condiții de eligibilitate:
1. Participanții la selecție trebuie să fie elevi în clasele a IX-a și a X-a la Colegiul National
„Zinca Golescu”, Pitesti;
2. Elevii trebuie să aibă acordul părinților pentru a participa la mobilitățile din altă țară;
3. Familia elevilor trebuie să poată găzdui, timp de minimum 5 nopti, un elev/o elevă dintr-o
țara parteneră, atunci când are loc deplasărea transnaționale cu elevi în România;
4. Dosarele de candidatură trebuie să fie corect și complet întocmite.

B. Condiții de selecție:
 limba engleză, nivel minim B1 (constituie avantaj deținerea unui certificat, care atestă
competențele lingvistice, diplome la concursuri/ olimpiada de limba engleza din anul
școlar anterior);
 competenţe de utilizare a mijloacelor media digitale: cunoștințe T.I.C. (Word, Excel,
Movie Maker, Publisher, Photoshop, Prezi, PPT, etc);
 interes pentru temea proiectului- drepturile omului/ femeilor;
 disponibilitate temporală (disponibilitatea de lucru în afara orelor de curs, în weekend
sau, după situație, chiar în vacanță);
 dorinţă de implicare şi asumarea responsabilităţii;
 abilități de exprimare în mod creativ;
 disponibilitate de lucru în echipă, seriozitate;
 interes pentru studiu şi documentare;
 spirit de iniţiativă;
 toleranţă, rezistenţă la stres, capacitate de adaptare;
 respectarea termenelor de lucru și de predare a unor materiale.

C. Procesul de selecție al candidaților:
Elevii care doresc să facă parte din grupul țintă al acestui proiect vor realiza și vor
depune la biblioteca liceului, cu numar de inregistrare, un dosar de candidatură, care va
conține următoarele documente, in ordinea urmatoare:
1. Cerere de înscriere
2. Copie după cartea de identitate
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3. Chestionar
4. Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali
5. CV Europass -engleză (atașați copii diplome, dacă este cazul)
6. Scrisoare de intenție, în limba engleză, de maxim o pagină, în care se va specifica de
ce își doresc să facă parte din grupul țintă al acestui proiect și care sunt competențele
care îi recomandă pentru a participa la acest proiect. Scrisoarea va fi redactată în
format digital, în limba engleză, Times New Roman, 12.
7. Un citat/ ghicitoare/ slogan cu referire la tema proiectului, în limba engleză
(prezentare la libera alegere)
8. * Logo/ poster/ flyer/ broșură pentru promovarea proiectului în format digital trimis la:
aida.grecu@zinca-golescu.ro
Documentele solicitate se vor descărca de pe website-ul sau pagina de Facebook a
liceului, se vor printa într-un singur exemplar și vor fi depuse, în ordinea precizată mai sus,
într-un dosar cu șină, fiecare pagină fiind numerotată.
Dosarul va avea o pagină de gardă cu numele liceului, numele și prenumele elevului,
clasa, numele proiectului (”IN-CRE-DIble EDUCATION”).
Documentele nu vor fi puse în folii protectoare.
Absența unuia sau a mai multor documente necesare duce la respingerea dosarului de
candidatură.
În urma evaluării tehnice și calitative a dosarelor de candidatură, echipa de selecție a
grupului țintă va alege 25 elevi la nivel de instituție, care vor face parte din echipa de
implementare a activităților proiectului.
Din grupul format, prin concursuri ulterioare, vor fi selectați 15 elevi pentru a
participa la mobilitățile prevăzute în planul de activități ale proiectului, în perioada celor 2 ani
de implementare a acestuia.
Nu se acceptă contestații.

Calendarul procesului de selecție:
Nr crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etapă
Promovare proiect
Promovare proces selecție în grupul țintă
Depunere dosare candidatură
Evaluare tehnică
Evaluare calitativă
Afișare rezultate selecție

Perioadă
01.09.2020 - 26.10.2020
26.10.2020
27.10.2020 – 06.11.2020
07.11.2020 – 09. 11.2020
10.11.2020 – 12.11.2020
13.11.2020

Termen limită: 06 noiembrie 2020 , orele 15:00
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ANEXA 1.
FIȘĂ DE EVALUARE CANDIDATURĂ
pentru alegerea grupului țintă în cadrul proiectului
Erasmus + ”IN-CRE-DIble EDUCATION”
nr. ref. 2020-1-IT02-KA229-079330_5

Nr. Documente
Crt.
1. Cerere de înscriere

Punctaj

2. Copie după cartea de identitate

5p
5p

3.
4.
5.
6.
7.
8.

5p
5p
5p
10 p
30 p
10 p

Chestionar
Media la purtare în anul școlar 2019-2020
Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali
CV Europass -engleză (atașați copii diplome, dacă este cazul)
Scrisoare de motivație - engleză
Un citat/ ghicitoare/ slogan cu referire la tema proiectului, în limba
engleză (prezentare la libera alegere)
9. Logo/ poster/ flyer/ broșură pentru promovarea proiectului în
format digital trimis la:
aida.grecu@zinca-golescu.ro
TOTAL

COMISIE DE SELECTIE:
Președinte: prof. Coordonator Grecu Aida Mihaela
Membri evaluatori:
Director, prof. Dr. Maria Broștescu
Profesor, Aurel Bădiță
Contabil, Eugenia Zichil
Bibliotecar, Mariana Pandele

25 p

100 puncte
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ANEXA 2.
CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………........................................
elev/ elevă în clasa …………, profil………………………………………………la, Colegiul
National „Zinca Golescu”, Pitesti, legitimat/ legitimata prin CI seria ……….………..
nr..........………..…, eliberată de …………………………., la data de …………………, vă
rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie pentru proiectul Erasmus + ”IN-CREDIble EDUCATION” nr. ref. 2020-1-IT02-KA229-079330_5, care se va derula în perioada
01.09.2020 – 31.08.2022.
Media generala pe anul 2019 -2020 ..............................................
Numar absente pe anul scolar 2019 – 2020...................................
Media la purtare.............................................................................
Prezentei cereri de înscriere anexez următoarele documente:
• Copie xerox după cartea de identitate;
• Chestionar elevi;
• Acord părinţi pentru participarea la selecţie;
• CV în format Europass in limba engleza, semnat de candidat;
• Scrisoare de intenţie in limba engleza, semnată de candidat;
• Un citat/ ghicitoare/ slogan cu referire la tema proiectului, în limba engleză (prezentare la
libera alegere)

Data:

Semnătură patinte:

Semnătură candidat:

Doamnei Director al Colegiului National „Zinca Golescu”, Pitesti
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ANEXA 3.
CHESTIONAR ELEVI
Bifați cu „X” casetele care conțin informații ce vă caracterizează:
Vorbitor de limba engleza nivel A2 (alegeti cel mai inalt nivel de coompetenta pe care-l aveti)
Vorbitor de limba engleza nivel B1(alegeti cel mai inalt nivel de coompetenta pe care-l aveti)
Vorbitor de limba engleza nivel B2(alegeti cel mai inalt nivel de coompetenta pe care-l aveti)
Am participat la schimburi de experienta in strainatate(Erasmus+, Comenius, etc)
Sunt dispus/a sa particip la activitatile proiectului in timpul liber (inclusiv sambata)
Vreau sa lucrez intr-un mediu international
Am posibilitatea de a caza un elev strain in propria sa camera
Am posibilitatea de a caza un elev strain in camera mea, dar in paturi diferite
Parintii sunt de acord sa cazez un elev strain timp de 6 nopti
Parintii NU sunt de acord sa cazez un elev strain timp de 6 nopti
NU am posibilitatea de a caza un elev strain in locuinta mea
Am acces la Internet pe telefon in permanenta
NU am acces la Internet pe telefon in permanenta
Imi place sa invat din experienta altora
Sunt interesat/a de dezvoltarea competentelor digitale
Imi doresc sa invat sa folosesc cat mai multe aplicatii digitale in scop educational
Parintii sunt de acord cu participarea la activitatile proiectului
Parintii NU sunt de acord cu participarea la activitatile proiectului
Parintii sunt de acord sa ma deplasez in strainatate la o scoala partenera
Parintii NU sunt de acord sa ma deplasez in strainatate la o scoala partenera
Am competentente digitale nivel mediu
Am competentente digitale nivel avansat
Sunt capabil/a sa folosesc retele de socializare (Facebook, Instagram, etc)
NU am permisiunea sa foloosesc retele sociale (Facebook, Instagram, etc)
Ma adaptez usor la situatii noi
Sunt creativ/a
Imi place sa ies din zona de confort
Sunt o persoana sociabila
Candidat:
Clasa:
Numele profesorului diriginte:
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ANEXA 4
ACORDUL PĂRINTELUI / TUTORELUI LEGAL

Subsemnatul/a,…………………………………………..................................................
CNP…….................................................CI……………………………………………eliberată
de.…………..……………..,
la
data
de
……………….,adresa
de
domiciliu…………………..………..…………………………………………………………...
localitatea…………………………….judeţul………………………..telefon………..………...
e-mail............................................................., în calitate de părinte / tutore al elevului/
elevei............………………………………………….., clasa……………………….…………
CNP…………...................……..., CI………………………….………………..…, eliberată
de
………………………….,
la
data
de
…………………,
adresa
de
domiciliu….……………………………………………………………………………………..
localitatea………………………… judeţul……………………
Declar următoarele:
sunt
de
acord
cu
participarea
fiului
meu/fiicei
mele
……………………..…………………................. la concursul de selecţie pentru proiectul
Erasmus + “IN-CRE-DIble EDUCATION” nr. ref. 2020-1-IT02-KA229-079330_5.
- sunt de acord cu participarea la activitatile locale ale proiectului, precum si cu
prelucarea datelor personale si a imaginii fiului/ fiicei mele, de catre toate
institutiile participante in proiect si cele care supervizeaza corecta implementare a
acestuia, in scopul bunei derulari a proiectului si atingerii obiectivelor propuse;
- sunt de acord cu participarea la activitatile transfrontaliere ale proiectului,
precum si cu prelucrarea datelor personale si a imaginii fiului/ fiicei mele, de catre
toate institutiile participante in proiect si cele care supervizeaza corecta
implementare a acestuia, in scopul bunei derulari a proiectului si atingerii
obiectivelor propuse;
- îmi asum răspunderea cu privire la îndeplinirea, de către fiul meu / fiica mea
……….…………………………….........………………, a tuturor obligaţiilor ce
revin beneficiarilor prin proiect (participarea la toate activitățile de proiect, în
cazul în care va fi selectat/ă pentru participarea la LTT- activitate de invatare la o
institutie scolara partenera).
Data:
Semnătură părinte:

Numar de telefon
părinte:
Adresa de e-mail
părinte:

Doamnei Director al Colegiului National „Zinca Golescu”, Pitesti

DA
NU
DA
NU

DA
NU
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