
   
 

ANUNȚ SELECȚIE ELEVI PARTICIPANȚI 

 

Proiect Erasmus+ KA2 – Strategic Partnerships for school education 

”DEFEMS – Digital Education For English, Science and Maths ” 
2018-1-TR01-KA229-058418-1 

 

Vineri, 11 octombrie la Colegiul Național Emanuil Gojdu a avut loc lansarea 

proiectului cu finanțare europeană Erasmus+ KA 2:  Digital Education for English, Maths and 

Sciences (DEFEMS). Țările implicate în acest proiect sunt Turcia, România, Lituania și Italia 

iar proiectul se va derula pe o perioadă de 2 ani. Proiectul își propune să înlesnească procesul 

de învățare al elevilor în domeniul matematicii, științelor  și al limbii engleze cu ajutorul unor 

instrumente digitale, Web2.0 tools și în același timp să contribuie la lărgirea orizontului de 

cunoaștere al elevilor prin contactul cu cultura și tradițiile țărilor participante. În cadrul 

proiectului vor avea loc diverse activități care implică printre altele și deplasarea unui număr 

de 16 elevi și 6 profesori însoțitori ai colegiului nostru în țările participante. La acest proiect 

pot participa elevi cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani; proiectul se adresează cu precădere 

elevilor care nu se află în ani terminali de studiu ( clasa a 8 a sau a 12 a) deoarece proiectul se 

derulează pe o perioadă de 2 ani. În acest sens în săptămâna 5-9 noiembrie va avea loc un 

concurs de selecție a elevilor după condițiile și criteriile menționate mai jos. 

Participanții la etapa de selecție trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

1. Sunt înscriși în anul școlar 2018-2019 la C.N. ,,E. Gojdu” și au vârsta între 12-18 

ani; 

2. Au media 10 la purtare în ultimii doi ani școlari; 

3. Au bune abilități de utilizare a calculatorului sau abilități artistice care se vor 

demonstra prin participarea la crearea logo-ului proiectului; 

4. Au bune abilități de comunicare în limba engleză; 

5. Au disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului, în timpul și în afara 

mobilităților. 

Conținutul dosarului de selecție:  

1. Adeverință de la secretariatul C.N. ,,E. Gojdu” din care să rezulte calitatea de elev al 

acestei unități de învățământ în anul școlar 2018-2019 și media 10 (zece) la purtare în ultimii 

doi ani școlari; 



   
2. Declarație de acord parental, formulat și semnat de către părinți/ tutori legali ai 

elevilor participanți la selecție, prin care aceștia își exprimă acordul cu privire la participarea 

la proiect și acceptul folosirii imaginii participanților în activitățile specifice din proiect; 

3. Scrisoare de intenție redactată în limba engleză; 

4. Adeverință medicală din care să rezulte starea clinică a elevului (eventualele boli 

cronice). 

Notă: Dosarele se vor depune la secretariat până joi, 8.11.2018. 

 

 

 


