
                                                               

   

 Colegiul Naţional Iaşi desfăşoară selecția echipei de implementare a 

proiectului de parteneriat strategic Erasmus + Acțiunea Cheie 2 

nr. 2021-2-FR01-KA210-SCH-000048017, finanţat de CE, cu titlul 

You Are the World, Choose to Make a Difference 

perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2024  

 

Ce urmărim prin acest proiect? 

 O1. Creșterea gradului de reciclare și de sortare selectivă; 

 O2. Reducerea consumului de energie și de alte resurse; 

 O3. Dezvoltarea gândirii critice, a abilităților analitice ale elevilor și cultivarea 

cetățeniei active;  

 O4. Reducerea atitudinilor de bullying și creșterea gradului de conștientizare a 

importanței incluziunii în școală și comunitate; 

 O5. Creșterea coeziunii de grup, a stimei de sine și a toleranței; 

O6. Dezvoltarea competențelor digitale și lingvistice ale beneficiarilor. 

 

Cine sunt partenerii? 

 Colegiul Naţional, Iaşi, România  

 College Climatique et Sportif Pierre de Coubertin, Font-Romeu, France - 

coordonator 

 

Produse finale 

1. prezentări PPT cu problemele identificate și cu soluțiile propuse, la nivelul 

școlii și al comunității (ecologie, mediu, mediu înconjurător) 

2. prezentări PPT cu problemele identificate și cu soluțiile propuse la nivelul 

școlii și al comunității (incluziune, egalitate de șanse, depășirea barierelor de 

diferite tipuri) 

3. trei videoclipuri postate pe e-Twinning și pe site-ul liceului. 

4. Două spectacole cu scenete pe teme ecologice și de incluziune socială. 

 

Mobilităţi 
 Sunt prevăzute 2 mobilități cu durata de 5 zile + 2 zile de transport, găzduite de 

şcoala parteneră din Franţa  în perioada 1 octombrie 2022 – 31 august 2024 (în 

funcție de situația internațională și sanitară) 

 Proiectul prevede participarea la cele 2 mobilităţi a 16 de elevi (8 

elevi/mobilitate) de la CNI şi a  însoțitorilor (3 însoțitori/mobilitate). 

 În funcție de evoluția regulilor de deplasare în statele UE a elevilor,  proiectul 

poate cuprinde și activități online. 



                                                               

SELECŢIE A ECHIPEI DE PROIECT -ELEVI 

Cine se poate înscrie? 

- elevi ai Colegiului Naţional Iaşi cu vârsta între 14-16 ani (clasele IX-X), care îndeplinesc 

următoarele condiții: 

 Condiții obligatorii pentru înscriere: 

 media generală a anului școlar anterior, pentru elevii claselor a X-a, precum şi  

media de admitere pentru elevii claselor a IX-a, să fie între 9.50 – 10; 

 media 10 la purtare, an școlar 2021-2022;  

 

Criterii de selecţie pentru elevi: 

- Probă de limba engleză (eliminatoriu, minim nivel A2)/ certificat de competenţe.  

- activităţi extraşcolare în care s-au implicat la nivelul CNI, certificate de consilierul 

educativ (inclusiv redactorii revistelor școlii cu ISBN, laureate la concursurile 

naţionale – prin prezentarea adeverinței oferită de către coordonator); 

- asumarea responsabilităților legate de desfășurarea proiectului prin declarație scrisă 

(program de lucru, realizare activităţi, deplasări, evaluare, diseminare); 

- rezultate la olimpiade şi concursuri; 

- CV format Europass din care să reiasă competențele IT și activitățile ecologice, de 

voluntariat sau privind incluziunea socială pe care le-au desfășurat – CV-ul va fi 

însoțit de documente doveditoare (diplome, adeverințe, certificate care să 

demonstreze participarea candidatului la diferite activități); 

- scrisoarea de intenție (cel mult două pagini), din care să reiasă motivul pentru care 

dorește să participe la acest proiect și ce competențe îi recomandă pentru asumarea 

unor responsabilități legate de desfășurarea proiectului; 

- acordul scris al părinților; 

- certificatul de vaccinare (solicitat de parteneri), sau declaraţia pe propria răspundere 

a părinţilor/tutorelui legal că, la momentul efectuării mobilității, elevul va fi 

vaccinat anti-COVID 19 (în funcție de legislație și cerințele partenerului). 

 

Cum se realizează înscrierea elevilor? 

Prin depunerea la secretariat a unui dosar care să cuprindă: 

- cerere de înscriere , CV Europass, scrisoare de intenție, copie CI; 

- fișa de autoevaluare a dosarului cu rezultate la olimpiade, concursuri ș. a.,  

în baza anexei 1 

- copii după diplomele cu rezultatele de la olimpiade și concursuri ș. a. 

-acordul scris al părinţilor că permit deplasarea în străinătate a elevului. 

- certificatul de vaccinare, sau declaraţia pe propria răspundere a părinţilor/tutorelui legal 

că la momentul efectuării mobilității elevul va fi vaccinat anti-COVID 19 

 
Când se depun dosarele? 

Perioada 12-15 septembrie 2022, ora 12 -depunerea dosarelor la secretariat 

Proba de limba engleză: 16 septembrie 2021, ora 14,30, sala II.1 

Evaluarea dosarelor: 16-18 septembrie 2022 

Anunţarea rezultatelor: 19 septembrie 2022 

Înregistrarea eventualelor contestații, soluționarea acestora: 20 septembrie 2022 

Rezultate finale: 21 septembrie 2022 



                                                               

Anexa punctaje ELEVI 

 
Selecţia se va face prin însumarea următoarelor punctaje: 

   Testul de limba engleză         eliminatoriu – nivel A2 

 

I.  Evaluarea CV prin însumarea următoarelor punctaje:  

 

1. Rezultate la olimpiade: 

 Menţiune faza judeţeană        5 p. 

 Premiul III, faza judeţeană        6 p. 

 Premiul II, faza judeţeană                  8p. 

 Premiul I, faza judeţeană       10 p. 

 Calificare la faza naţională       50 p. 

 Menţiune sau Premiu special la faza naţională   100 p. 

 Premiul III, faza naţională      130 p. 

 Premiul II, faza naţională      140 p. 

 Premiul I, faza naţională      150 p. 

 Calificat în lotul lărgit      200 p. 

 Participare la olimpiade internaţionale    300 p. 

 Medalie/premiu/menţiune la olimpiade internaţionale             500 p. 

 

2. Sesiune de comunicări ştiinţifice: 

 Menţiune faza judeţeană       1 p. 

 Premiul III, faza judeţeană       2 p. 

 Premiul II, faza judeţeană       3 p. 

 Premiul I, faza judeţeană       5 p. 

 Menţiune la faza naţională               7 p. 

 Premiul III, faza naţională               8 p. 

 Premiul II, faza naţională               9 p. 

 Premiul I, faza naţională              10 p. 

 

3. Concursuri (interjudeţene, naţionale, internaţionale) acreditate ME (nu mai mult de 50 

p): 

 Menţiune  2 p. 

 Premiul III  3p. 

 Premiul II  4p. 

 Premiul I  5p. 

Dacă premiul este pentru activitatea din domeniul ecologic, social și/ sau voluntariat se adaugă 5 

punte. 
 

II. Participare la proiecte educative şcolare şi extraşcolare ale școlii sau din calendarul 

CAEJ/CAER/CAEN (care nu au ca obiect teme ecologice sau sociale): 
 Organizator          10 p 

 Participare ca voluntar                                 5 p 

 

III.  Organizare de/ participare la activităţi educative şcolare şi extraşcolare la nivelul școlii certificate 

de Consilierul educativ, prof. Rusu Cătălina 

 

 Coordonator      10p 

 Membru în echipa de organizare    5p 

 Participare      1p 



                                                               
 

IV.  Media anului școlar 2020-2021, pentru elevii claselor X-XI, și media de admitere, pentru elevii 

clasa a IX-a. Punctajul pentru medie se calculează după formula:  

 n = (M.g. – 9,50) x 100 
 

V.  Participarea în colectivele de redacție ale revistelor școlare cu ISBN, laureate, certificate de prof. 

coordonatori - 10 p. 

 

VI. Participarea la activități ecologice sau de incluziune a unor grupuri defavorizate, la nivel de școală 

sau comunitate locală (diplome, adeverințe, certificate – max. 30 p)  

 Coordonator – 10 p 

 Membru în echipa de organizare – 8 p 

 Participare – 5 p 

 

VII. Participarea, ca actor, la o piesă de teatru/ film (max. 20 p) 

 Participarea ca actor la o piesă de teatru/ film – 5 p/ fiecare piesă de teatru 

 

II. Evaluare scrisoare de intenție 

 Foarte bine argumentată și relaționată cu tematica proiectului (ecologie, incluziune)– 20 p 

 Dacă textul este neconvingător – 5 p 

 

Observații: 

 Se evaluează rezultatele obținute în gimnaziu și liceu. 

 Nu se evaluează rezultatele obținute în învățământul primar, rezultatele obținute la 

concursuri, faza municipală sau la nivelul școlii. 

 

 

 

Director, 

Prof. dr. ELENA CALISTRU 

 


