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Proiect 2020-1-IT02-KA229-079180_2 

„R.E.S.I.LIEN.T.: euRopEan partnerShIp to promote resiLIENce as educational Tool against early 

school leaving” (R.E.S.I.LIEN.T .: Parteneriat european cu scopul promovării rezilierii ca instrument 

educațional împotriva părăsirii timpurii a școlii) 

  

         Pentru elevii care vor implementa activitățile Proiectului Erasmus + 2020-1-IT02-KA229-079180_2, 

„R.E.S.I.LIEN.T.: euRopEan partnerShIp to promote resiLIENce as educational Tool against early 

school leaving”  la care Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța este partener împreună cu: 

 

Coordonator: Instituto di Instrutione Superiore „E. Ferrari”, Battipaglia, Salerno, Italia 

Parteneri:  

 Agrupamento de Escolas de Tabuaço, Portugalia 

 KURTKOY ANADOLU LISESI, Istanbul, Turcia. 

 Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța, România 

1. Scopul  

Prezentul apel a fost  elaborat  în  vederea  selectării  grupului  ţintă,  în  cadrul proiectului 

„R.E.S.I.LIEN.T.: euRopEan partnerShIp to promote resiLIENce as educational Tool against early 

school leaving”  , finanțat de Comisia Europeană prin ANPCDEFP şi derulat în perioada 1 octombrie 2020 – 

31 august  2022  de  Colegiul  Național  „Mihai Eminescu”  în  calitate  de  partener  și  școlile menționate  

anterior. (ANEXA 1 - rezumat al proiectului) 

 
2. Grupul țintă va fi format din 35 elevi cu vârste cuprinse între 16-18 ani.  

 
3. Selecţia elevilor din echipă va avea loc în perioada 17-24 septembrie 2020. 

Criterii de selecţie : 
 Participantul trebuie  să  fie  elev  al  Colegiului  Național  „Mihai Eminescu”, Constanța ;  
 Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 -18 ani la data transmiterii aplicației ; 
 Competențe de comunicare în limba engleză/franceză/germană, nivel A2/B1; a treia limbă - 

italiană, turcă (nu este obligatoriu). 
 Competențe de utilizare a calculatorului-minim nivel mediu; 
 Competențe în domeniul fotografiei și realizării de filme și artă grafică pe calculator (chiar 3D). 
 Are media generală peste 9.00 și media 10 (zece) la purtare, în anul școlar anterior; 
 Este motivat, poate și vrea să se implice în activitățile proiectului, inclusiv în activitățile de 

diseminare și de follow-up, la întoarcerea din mobilitate, împreună cu profesorii din CNME; 
 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. 
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4. Etape : 
Proba 1 : Completarea formularului de înscriere de pe următorul link  
https://forms.gle/YgKiTTP2DUDPoAMd9 până la data de 19.09.2020. 
 
IMPORTANT : vor trece la proba de interviu elevii care au minim 40 puncte la evaluarea aplicației.  
 
Proba 2 : INTERVIUL. Se va realiza online pe platforma Microsoft Teams în perioada 21-22.09.2020. 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. 
 
IMPORTANT: Punctajul minim este 20 puncte pentru a fi selectat în echipă. 
 
Proba 3: DEPARTAJAREA: SELECŢIE PRIN PROBA PRACTICA: 22 septembrie 2020. 

În cazul in care mai mulți elevi obțin punctaje egale și în concordanță cu cerințele proiectului, comisia 
de selecție va solicita realizarea, pe baza tragerii la sorți, a unei probe practice specifice activităților 
proiectului descrise în Anexa 1. 
 

5.  COMISIA DE SELECȚIE 
 
 
5.1. Evaluarea şi selecţia - atribuții ale comisiei de selecție: 

 
 Postarea pe site-ul școlii, pe pagina de Facebook a colegiului a Apelului de selecție al grupului țintă 

elevi și al Calendarului de desfășurare; 
 Verificarea aplicațiilor on-line; 
 Completarea Fișei de evaluare a candidatului, acordarea punctajelor în consens și ierarhizarea 

candidaților în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute; ANEXA 2 - criteriile 
 Întocmirea procesului verbal de selecție; 
 Afișarea rezultatelor selecției, anonimizat, prin mijloace de informare menționate (pagina web a 

școlii etc.); 
 Întocmirea raportului activității de selecție. 

 

•  Eventualele contestaţii privind rezultatele procesului de selecţie a elevilor vor fi 
depuse/transmise pe data de 21.09.2020, între orele 09.00- 10.00, on-line, în baza 
formularului ce va fi transmis. 

• Contestaţia va fi analizată de o comisie numită de managerul proiectului care va fi 
formată din alte persoane decât cele care au participat la evaluarea iniţială. Decizia 
comisiei de soluţionare a contestaţiei este definitivă. 

  
6. Menţiuni suplimentare: 

•  Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul transparenței, egalităţii de şanse şi 
principiul nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţă  la  o  etnie,  categorii  sociale  defavorizate, 
etc.); 

•  Vor fi selectaţi suplimentar 5 elevi pe lista de rezervă, în vederea  completării grupului ţintă în cazul 
neparticipării elevilor selectaţi, pentru mobilitate; 
• Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor 
obţinute, conform grilei de evaluare stabilite. 

https://forms.gle/YgKiTTP2DUDPoAMd9
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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. 

 

7. Componența comisiei de evaluare  

• președinte - din afara instituției/coordonatorul de proiect;     

• vicepreședinte – directorul adjunct al unității școlare 

• membru echipa de proiect - secretar 

• 1 cadru didactice specializarea socio-umane 

• 1 cadru didactic - limba engleză 

• 1 cadru didactic - limba franceză 

• 1 cadru didactic limba germană 

• 1 elev 

• 1 părinte 
 Atribuțiile comisiei de evaluare sunt: 

-           informarea persoanelor interesate cu privire la procedura de selecție; 
-           evaluarea aplicațiilor transmise on-line de către candidați; 
-           stabilirea candidaților admiși; 
-          anunțarea rezultatelor procesului de selecție.  
Membrii comisiei de evaluare vor respecta următoarele reguli: 

 responsabilitate și obiectivitate în evaluarea dosarelor candidaților în conformitate cu 
criteriile de selecție stabilite; 

  transparența procesului de selecție; 

 respectarea termenelor stabilite. 
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Anexa 1. CALENDARUL SELECTIEI PARTICIPANTILOR – ELEVI PENTRU PROIECTUL ERASMUS+ 
 
 
Procesul de selecţie se va derula conform graficului: 
 

• 17 septembrie 2020– anunţarea şi afişarea criteriilor pe site-ul școlii www.cnmecta.ro  

• 17-19 septembrie, ora 16.00, completarea on-line a aplicației 
https://forms.gle/YgKiTTP2DUDPoAMd9  

• 20 septembrie 2020 – evaluarea aplicațiilor și afișarea rezultatelor, anonimizate, pe site-ul școlii. 

• 21 septembrie 2020 (între orele 9.00-10.00) – depunerea contestaţiilor 

• 21 septembrie  între orele (10.00-12.00)– rezolvarea contestaţiilor şi anunţarea rezultatelor (lista 
câștigători și lista de rezervă). 

• 21-22 septembrie 2020 - proba de interviu pentru cei ce au promovat evaluarea aplicațiilor. 
Interviul se va derula on-line, pe platforma Microsoft Teams. Perioadă anunțată ulterior. 

• 23/24 septembrie 2020 - afișarea rezultatelor finale.  
 

http://www.cnmecta.ro/
https://forms.gle/YgKiTTP2DUDPoAMd9
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Anexa 2 

CRITERII PENTRU EVALUAREA APLICAȚIEI ȘI INTERVIULUI 

 

GRILA DE PUNCTAJ 

Criteriu Punctaj 

Evaluare aplicație - minim 40p - maxim 60 p 

Motivația participării este bine argumentată 0-20 p 

Media anuală (minim 9) și nota purtare (10).  0-5p 

Calitățile enumerate sunt în concordanță cu tema 

proiectului 
0-15 p 

 Experienţă de voluntariat/activități extrașcolare 

1 activitate - 5 p 

2 activități - 10 p 

3 activități - 15p 

Completarea formularului conform cerințelor 0-5p 

Proba de interviu - minim 20 p - maxim 30 p 

Exprimarea și coerența discursului în limbă engleză. 0-10p 

Argumentarea participării la proiect în limba engleză 0-10p 

Răspunsuri clare, concrete și la obiect în limba română 0-10 p 

 

 

  



          

 
KA2 - Cooperation for Innovation 

KA229 - Strategic Partnerships for Schools Only 

Titlul proiectului: „ R.E.S.I.LIEN.T.: euRopEan partnerShIp to promote resiLIENce as educational Tool against early school 

leaving” 

Nr. 2020-1-IT02-KA229-079180_2 

Period: 01.10.2020-31.08.2022 

Coordinator: I.I.S. „E. Ferrari”, Salerno, Italia 

Partners:  

Agrupamento de Escolas de Tabuaço, Portugalia 

Kurtkoy Anadolu Lisesi, Istanbul, Turcia 

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța, România 

COMISIA PENTRU PROIECTE 

EDUCAȚIONALE (PROIECTE 

EUROPENE ȘI PROGRAME 
COMUNITARE) 

ANEXA 3 

„R.E.S.I.LIEN.T.: euRopEan partnerShIp to promote resiLIENce as educational Tool against early 

school leaving” 

Durată: 24 de luni din octombrie 2020 până în septembrie 2022 

Coordonator: Instituto di Instrutione Superiore „E. Ferrari”, Battipaglia, Salerno, Italia 

Parteneri:  

 Agrupamento de Escolas de Tabuaço, Portugalia 

 KURTKOY ANADOLU LISESI, Istanbul, Turcia. 

 Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Constanța, România 

Rezumat :  

Consolidarea temei rezilienței în educație ca instrument pentru promovarea incluziunii elevilor defavorizați 

și cu risc de marginalizare, în virtutea contextelor școlare și teritoriale în care se află școlile.  

S-a plecat de la o analiză a situației din zonele unde se află școlile. 

 Mai exact, I.I.S. „E. Ferrari” înregistrează un procent de elevi care abandonează școala în timpul 

anului care se învecinează cu 10%;  

 Colegiul Național „Mihai Eminescu” are o populație școlară de 45% dintre elevii proveniți din 

contexte familiale caracterizate de incertitudine economică;  

 „Kurtkoy Anadolu Lisesi” 60% dintre elevi provin din contexte economico-sociale definite ca fiind 

medii-scăzute, iar procentul de abandon școlar timpuriu depășește 16%. 
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  „Agrupamento de Escolas de Tabuaço”, în cele din urmă, înregistrează printre studenții săi o 

anumită dificultate în atingerea unor niveluri satisfăcătoare de „competențe de viață” și cetățenie 

activă, probabil datorită prezenței fenomenelor de excluziune socială întâlnite în diferite familii.  

Ideea proiectului ia naștere din buna practică lansată de Comisia Europeană și promovată de Epale și Indire: 

„stabilirea unei rețele de figuri de referință pozitive - ROLUL MODELULUI ÎN SOCIETATE - care 

poate, prin poveștilor lor - Povestiri de rezistență - să inspire pe cei care trăieșc în contexte dificile prin 

activarea încrederii în posibilitatea de a atrage efecte pozitive din situații negative "(Sprijinirea prevenirii 

radicalizării care duce la extremism violent - Comunicarea CE din 14 iunie 2016).  

Școlile partenere, prin practica povestirii ca metodă de colectare a poveștilor europene de reziliență, vizează 

promovarea incluziunii sociale și încurajarea cetățeniei active pentru a preveni excluderea socială și a inspira 

elevii, motivându-i să învețe și să își sporească încrederea în viitor, în special cu privire la cei care trăiesc în 

condiții de dezavantaj economic, social și cultural.  

Experiența proiectului va dura 24 de luni și va fi adresată 28 de elevi, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani și 

înscriși în clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, pentru fiecare școală parteneră, pentru un total de 112 participanți.  

 Vor fi organizate 4 schimburi transnaționale în România, Turcia, Portugalia și Italia, găzduite de 

fiecare școală parteneră și vor fi implicați 7 elevi pe școală pentru fiecare mobilitate a câte 12 zile 

fiecare mobilitate.  

Ce vor face elevii ? 

 analizarea, cercetarea și promovarea de povești de reziliență și rolul modelului în societate în diferite 

domenii (școală, societate civilă, politică și economie) care vor trebui descrise în cadrul unui 

documentar sau film și o colecție de nuvele ca rezultate ale proiectului.  

Obiectivele specifice ale proiectului vor fi: 

• îmbunătățirea mediilor de învățare și a contextelor școlare mai incluzive și mai primitoare;  

• creșterea motivației elevilor de a participa la viața școlară și la învățare;  

• să îmbunătățească abilitățile de viață ale participanților, competențele cheie, transversale și active de 

cetățenie;  

• creșterea nivelurilor de internaționalizare a școlilor partenere, încurajând întâlnirile elevilor și 

compararea diferitelor sisteme educaționale europene.  

Activitățile proiectului vor avea următorul impact asupra participanților:  

• dezvoltarea abilităților de gândire critică, inițiativă și abilități de învățare pentru a învăța;  

• îmbunătățirea abilităților digitale; dobândirea abilităților funcționale alfabetice, analitice, de 

cercetare și argumentare; 

• îmbunătățirea cunoștințelor de limbi străine; consolidarea încrederii în propriile resurse și potențial; 

• dezvoltarea abilităților de coping, adică modalități de adaptare la problemele emoționale și 

interpersonale;  

• conștientizarea problemelor de discriminare și excluziune socială;  

• consolidarea abilităților cheie, ușoare și de viață.  

 

 


