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Nr. 1198/27/22.12.2021 

 
ANUNȚ SELECŢIE ELEVI  

pentru participare mobilitate în Spania în cadrul proiectului Erasmus+ “P.O.L.L.E.N. 
- Plants, Over their Life, Learning European Nature”  - 2020-1-FR01-KA229-

080120_4 
 
  
         Pentru elevii care fac parte din echipa Proiectului Erasmus + 2020-1-FR01-KA229-080120_4, 
„P.O.L.L.E.N. - Plants, Over their Life, Learning European Nature”, la care Colegiul Național „Mihai 
Eminescu”, Constanța este partener împreună cu: 
Coordonator: OGEC Notre-Dame, France  
Partners:  
Collège La Salle Saint-Michel, Le Reunion, France 
Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța, Romania 
Federación EFAS CV La Malvesia, Spain 
 

1. Scopul  
 
Prezentul apel a fost  elaborat  în  vederea  selectării  elevilor privind participarea la mobilitatea din Spania,  
în  cadrul proiectului „P.O.L.L.E.N. - Plants, Over their Life, Learning European Nature”, finanțat de Comisia 
Europeană prin ANPCDEFP şi derulat în perioada 1 septembrie 2020 – 31 august  2022  de  Colegiul  
Național  „Mihai Eminescu”  în  calitate  de  partener  și  școlile menționate  mai sus.  
 

2. Mobilitatea va avea loc la următoarea instituție parteneră:  

 Federación EFAS CV La Malvesia, Valencia, Spania- în perioada 6-12 martie 2022 (limbă 
engleză/franceză) 
 

3.   DOMENIUL DE APLICARE: la nivelul echipei selectată în prima fază a proiectului, dar și în alte faze, 
din cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Constanța. SE VOR SELECTA 9 ELEVI, DIN CARE 2 
VOR FI REZERVE. 

 
4. DEPUNEREA CANDIDATURII: 

• Formular de aplicație (formular tip google forms https://forms.gle/S9nWCLfUgekjtxwG6  ) se 
transmite de către candidați în data de 7 ianuarie 2022, în intervalul orar 8.00-20.00. 
 

5. Selecţia elevilor pentru mobilitate va avea loc în perioada 7-13 ianuarie 2022. 
 
Criterii de selecţie : 

 Participantul trebuie  să  facă parte din echipa proiectului, conform selecției realizate în 
septembrie-octombrie 2020 și altora realizate pe parcurs 

 Participantul să fie  elev  al  Colegiului  Național  „Mihai Eminescu”, Constanța ;  
 Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani la data înscrierii; 

https://forms.gle/S9nWCLfUgekjtxwG6
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 Competențe de comunicare în limba engleză/franceză nivel B1/B2;  
 S-a implicat în cel puțin două din activitățile proiectului derulat virtual în anul școlar 2020-

2021; 
 Are capacitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară, acceptă sarcini de lucru în echipă și și le 

asumă, poate respecta termene de timp pentru realizarea activităților și documentelor solicitate  
prin proiect; 

 Are acordul părinților/tutorilor legali pentru participarea la selecție ; 
 Are acordul părinților/tutorilor legali pentru înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter 

personal, pe tot parcursul derulării selecției. 
 Are ambele doze de vaccin sau le va încheia cu tot cu cele 14 zile după a doua doză până la ziua 

dinaintea plecării, 6 martie 2022. (această condiție a fost stabilită în cadrul parteneriatului și 
este obligatorie). 

 IMPORTANT! ELEVII CARE VOR MERGE ÎN MOBILITĂȚI VOR TREBUI SĂ GĂZDUIASCĂ UN 
COPIL DIN ȚĂRILE PARTENERE PE BAZĂ DE RECIPROCITATE. ACEEAȘI REGULĂ SE APLICĂ ȘI 
CELOR CARE NU MERG ÎN MOBILITĂȚI! Condiția : familiile să fie vaccinate ! 

 
6. Etape : 

Proba 1 : Completarea formularului de înscriere de pe următorul link 
https://forms.gle/S9nWCLfUgekjtxwG6  , 7 ianuarie 2022, în intervalul orar 8.00-20.00. 
 
Proba 2 : INTERVIUL. Se va realiza fizic, după un program stabilit, care să respecte toate regulile de 
distanțare fizică și igienico-sanitare. In cazul în care se va derula online, interviul va avea loc pe platforma 
Microsoft Teams, în perioada 11-12.01.2022. Vor fi evaluate profilul personalităţii candidatului 
(capacitatea de a lucra în echipă, toleranţa, rezistenţa la stres, capacitatea de adaptare, seriozitate şi 
credibilitate, putere de convingere), dorința de implicare în activitățile proiectului. 
 
Proba 3: DEPARTAJAREA: SELECŢIE PRIN PROBA PRACTICA: 12 ianuarie 2022. 

În cazul in care mai mulți elevi obțin punctaje egale si in concordanta cu cerințele proiectului, comisia 
de selecție va solicita realizarea, pe baza tragerii la sorți, a unei probe practice specifice activităților 
proiectului. 
 

7.  COMISIA DE SELECȚIE :  
Componența comisiei de evaluare  

• președinte - coordonatorul de proiect;     
• membru echipa de proiect - secretar 
• 1 cadru didactic specializarea biologie 
• 1 cadru didactic - limba engleză 
• 1 cadru didactic - limba franceză 
 
Atribuții ale comisiei de selecție: 

 Postarea pe site-ul școlii și pe grupul de WhatsApp a Apelului de selecție; 
 Verificarea aplicațiilor on-line; 
 Completarea Fișei de evaluare a candidatului, acordarea punctajelor în consens și ierarhizarea 

candidaților în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute;  
 Întocmirea procesului verbal de selecție; 
 Afișarea rezultatelor selecției, anonimizat, prin mijloace de informare menționate (pagina web a 

https://forms.gle/S9nWCLfUgekjtxwG6
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școlii etc.); 
 Întocmirea raportului activității de selecție. 

 
NU SE DEPUN CONTESTAȚII 
 
 
 

8. MENŢIUNI SUPLIMENTARE: 
• Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul 

nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţă la o etnie, categorii sociale defavorizate, 
etc.); în ordinea punctajului obținut.  

• Vor fi selectaţi suplimentar 2 elevi, pe lista de rezervă, în vederea completării grupului în cazul 
neparticipării unuia din cei 7 elevi selectaţi, pentru mobilitatea respectivă;  

• În cazul în care s-a realizat plata cheltuielilor de călătorie, iar elevul renunță la mobilitate 
(indiferent de motiv), conform regulamentului financiar Erasmus +, acesta va rambursa 
integral contravaloarea cheltuielilor efectuate. 

• Departajarea candidaților în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoare a 
punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite. 

 
IMPORTANT: 
Selecţia participanţilor va fi realizată  de  către  Comisia  de  Selecţie  numită  prin  Decizie Internă de 
către conducerea şcolii, astfel încât să fie evitat conflictul de interese. 

 
9. Dispoziţii finale  
- Formularele de înscriere şi dosarele candidaților, însoţite de toate documentele de evaluare 
elaborate de comisia de selecţie semnate  de toţi  membrii,  raportul comisiei  însoţit  de listele finale fac 
parte din documentaţia proiectului  şi  vor  fi gestionate conform deciziei  echipei  de management de 
proiect şi arhivate conform prevederilor legale. 
- Documentele elaborate de comisia de evaluare pe parcursul procesului de selecție, fac parte din 
documentația parteneriatului strategic  Orice modificare a componenţei grupului ţintă va fi anunţată 
echipei de management a proiectului. 
 

 
CALENDARUL SELECTIEI PARTICIPANTILOR  
 
Procesul de selecţie se va derula conform graficului: 
 

• 4 ianuarie 2022– anunţarea şi afişarea criteriilor pe site-ul școlii www.cnmecta.ro și pe grupul de 
WhatsApp dedicat echipei de proiect. 

• 7 ianuarie, orele 8.00-20.00, completarea on-line a aplicației  
https://forms.gle/S9nWCLfUgekjtxwG6  

• 8-10 ianuarie 2022 – evaluarea aplicațiilor și afișarea rezultatelor, anonimizate. 
• 11-12 ianuarie 2022 - proba de interviu pentru cei ce au promovat evaluarea aplicațiilor 
• 13 ianuarie 2022 - afișarea rezultatelor finale pe site-ul școlii www.cnmecta.ro și pe grupul de 

WhatsApp dedicat echipei de proiect. 
 

 

http://www.cnmecta.ro/
https://forms.gle/S9nWCLfUgekjtxwG6
http://www.cnmecta.ro/
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ANEXA 1 

„P.O.L.L.E.N - PLANTS, OVER THEIR LIFE, LEARNING EUROPEAN NATURE” 

 

Anul școlar 2020-2021 debutează cu un nou parteneriat internațional pentru Colegiul National Mihai 

Eminescu Constanta. Alături de colaboratorii noștri din Franța (OGEC Notre-Dame – coordonator, Collège 

La Salle Saint-Michel) si Spania (Federación EFAS CV La Malvesia), propunem elevilor de această dată un 

proiect orientat spre disciplinele specifice profilului real. 

 Proiectul intitulat  Să învățăm despre flora europeana – ciclul de viată al plantelor (POLLEN) își 

propune sa realizeze o amplă campanie de conștientizare a necesității protejării mediului înconjurător, 

aducând-și astfel aportul în lupta împotriva poluării. 

POLLEN beneficiază de o finanțare totală de 131.982 € prin Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, dintre care 27.480 € revin Colegiului National 

„Mihai Eminescu”. 

Proiectul se derulează pe o perioada de 3 ani (2020-2023) și presupune o serie de activități menite să 

dezvolte abilitățile creative, antreprenoriale și colaborative ale participanților cu ajutorul limbilor străine, 

cunoștințelor digitale și noțiunilor dobândite în școală. Fiecare fază a proiectului cuprinde o serie de activități 

specifice, culminând cu mobilități într-una din țările participante. 

Printre activitățile vizate amintim:  

 realizarea unei expoziții (postere, prezentări) despre plante și ciclul lor de viață, 

 prelegere/video despre relația plantelor cu mediul înconjurător și efectele observate (expoziție 

fotografică),  

 plantele ca mijloc de vindecare (realizarea unui ghid cu proprietățile plantelor alături de testimoniale 

din partea unor persoane abilitate),  

 flora locală (realizarea unui film de prezentare a plantelor aflate în regiunea noastră  și prezentarea 

unor modalități de conservare a speciilor). 

Cei interesați trebuie să țină cont că proiectul se adresează elevilor cu vârsta între 12-17 ani și presupune 

utilizarea în timp real a limbilor străine alături de cunoștințe din biologie, geografie, matematică si TIC. 

Seriozitatea și implicarea sunt esențiale! 

Daca v-am făcut curioși, vă invităm să vă înscrieți și să participați la selecția  care se va desfășura 

exclusiv în mediul on-line și asupra cărora vom reveni cu date concrete. 

Între timp, vă rugăm să citiți varianta detaliată a descrierii proiectului! 
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Nume proiect:  P.O.L.L.E.N. (Plants, Over their Life, LearningEuropean Nature (Să învățăm despre flora 

europeana – ciclul de viată al plantelor-POLLEN)  

Parteneri:    

- Franța - OGEC Notre-Dame - coordonator  

- Franța - Collège La Salle Saint-Michel, Saint Denis, Le Reunion 

- Spania (Federación EFAS CV La Malvesia) 

- România - CNME 

Durata: 2 ani / septembrie 2020 – august 2022 

Elevi: 40 de elevi cu vârste cuprinse între 12-17 ani. 20 de la gimnaziu și 20 de la liceu. În  mobilități vor 

merge elevi cu vârste între 14-17 ani, care au cunoștințe de limbă engleză-franceză și/sau engleză-germană. 

O a treia limbă străină va aduce un bonus (spaniolă, chineză). 

Mobilități:  

- noiembrie 2020 – mobilitate in Franța (Collège La Salle Saint-Michel),  

- martie 2021 – mobilitate în Spania,  

- septembrie 2021 – mobilitate în Franța (OGEC Notre-Dame),  

- aprilie 2022 – mobilitate în România 
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Obiective: 
- conștientizarea necesității protejării mediului înconjurător 
- utilizarea cunoștințelor dobândite la clasă 
- îmbinarea disciplinelor de studiu 
- utilizarea platformelor educaționale 
- dezvoltarea lucrului în echipă 

Activități: 

Septembrie 2020: 
- dobândirea de cunoștințe despre Botanică - organizare lecții demonstrative pe baza cărora se vor crea 

prezentări PowerPoint/Prezi sau postere pe temele: Anatomie, Nutriție si Respirație, Dezvoltarea si 
reproducere, Comunicarea plantelor 

- crearea si selectarea logo-urilor cu ajutorul platformei E-Twinning. 
Octombrie 2020: 

- organizarea unei zile Erasmus prin care să popularizăm activitățile desfășurate 
Noiembrie: 

- mobilitate în Franța 
Ianuarie 2021: 

- organizare excursii tematice pentru observarea florei precum și a relației dintre plante și mediul 
înconjurător 

- realizarea de prezentări pe una dintre temele propuse (Diversitatea plantelor, Crearea unui mediu de 
viață artificial pentru plante, Plantele si biotopul, Relația dintre plante si alte forme de viață) 

Martie 2021: 
- mobilitate Spania 

Aprilie 2021: 
- vizită de informare la producătorii locali 
- pregătirea unei prelegeri despre specificul țării in materie de plante medicinale, agricultură, plante si 

arte plastice, textile, decontaminarea solurilor 
- crearea unui ghid cu plantele regiunii noastre 

Octombrie 2021: 
- ziua Erasmus 
- întâlnire cu reprezentanți ai parcurilor naționale, persoane care lucrează în domeniul botanicii 
- prezentări despre: poluare, schimbările climatice, strategii de conservare a speciilor pe cale de 

dispariție,  
- crearea unui film de prezentare  
- crearea unei grădini ecologice în incinta școlii 

Activități ale României la nivel de parteneriat: 

 Management pentru Social Media (încărcare, promovarea publicațiilor)  
 Conferință despre amenințările la adresa biodiversității plantelor și modalitățile de conservare  
 Implementarea unei campanii de conștientizare 
 Toate activitățile de realizat înainte de mobilități și cele la nivel local, așa cum sunt specificate  mai 

sus 
Rezultate: 

 O pagină POLLEN pe eTwinning, pagină de Facebook, Instagram 
 Booklet, prezentări, filme. 
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