Smart Waste Management for Smarter Cluster Schools
Anunț selecție elevi mobilitatea din
proiectul Erasmus+ SMS Smart Waste Management for
Smarter Cluster Schools,
2020-1-RO01-KA229-079971 Mobilitatea 2_Lithuania,

Pentru

derularea

mobilităților

de

14-18 martie 2022

învățare

din

proiectul

Erasmus+ SMS Smart Waste Management for Smarter Cluster

Schools, selectăm

cinci

elevi

care

pot

îndeplini

simultan

următoarele criterii :
1.
2.
3.
4.
5.

Este elev al Colegiului Național „Liviu Rebreanu” în anul școlar 2021-2022;
S-a implicat în activitățile proiectului;
Competențe de comunicare în limba engleză, minim nivel mediu;
Competențe de utilizare a calculatorului-minim nivel mediu;
Are rezultate bune la învățătură și media 10 (zece) la purtare, în anul școlar
anterior;
6. 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 C. N. „Liviu Rebreanu”;
7. 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;
8. Are acordul părinților/tutorilor legali pentru participarea la selecția pentru
mobilitățile de învățare;
9. Are acordul părinților/tutorilor legali pentru înregistrarea și prelucrarea datelor
cu caracter personal, pe tot parcursul derulării proiectului, dar și după
finalizarea acestuia;
10. Prezintă adeverință medicală de la medicul de familie prin care se atestă faptul
că este apt pentru participarea la mobilitatea de învățare în străinătate și poate
călători cu avionul;
11. Deține Certificat Verde Covid. (achiziția biletelor de transport se realizează
înainte de a știi rezultatele unor eventuale teste PCR).
12. Părinții/tutorii legali își asumă participarea elevului la toate
activitățile proiectului pe perioada mobilității și după finalizarea
acesteia, până la finalul anului școlar curent; părinții/tutorii legali

Smart Waste Management for Smarter Cluster Schools
vor rambursa școlii toate cheltuielile deja angajate pentru drumul și
cazarea fiului/fiicei sale, dacă
renunță
la participarea
acestuia/acesteia în această mobilitate;
13. Ambii părinți/tutori legali își asumă să aducă la școală o procură
notarială pentru însoțire minor în străinătate de către unul dintre
profesorii însoțitori, în termenul solicitat; procura notarială este
validă dacă și numai dacă este semnată de ambii părinți/tutori legali
în fața notarului sau, în cazul tutelei unice dovedite prin hotărâre
judecătorească, de către unul dintre părinți/tutori legali.

Selecția candidaților se va realiza în 2 etape:
1. Verificarea eligibilității pe baza documentelor primite
2. Interviu (numai cu candidații eligibili)
Calendarul selecției:


Transmiterea documentelor solicitate până în data de 4
februarie 2022, ora 16.00,



Verificarea dosarelor până în data de 6 februarie 2022,
ora 10.00,



Afișarea candidaților eligibili – 7 februarie 2022, ora
10.00



Contestațiile privind evaluarea dosarelor se pot depune
până în data de 7 februarie 2022, ora 16.00



Interviu cu candidații eligibili, în data de 8 februarie
2022. Interviul nu este contestabil;



Afișarea

listelor

cu

candidații

selectați,

rezervă

și

respinși în data de 9 februarie 2022, ora 16.00.
Cei interesați sunt rugați să trimită o scrisoare de intenție în
limba engleză însoțită de un CV în format Europass, în limba
engleză, până la data de 4 februarie 2022, ora 16.00, la adresa de
mail dalia.chira@yahoo.com.

