
                                                
                                                                                                                              

 

     

Descriere proiect: Proiectul internațional "School of Active Citizens"/ "Școala cetățenilor activi", 

finanțat prin programul Erasmus +, vizează întărirea cooperării între educația formală și non-formală 

cu scopul de a oferi elevilor o educație integrată și de a le facilita acestora o mai bună integrare în 

societate. El  este coordonat de organizația YUPI (Youth Union of People with Initiative) din 

Portugalia și implementat în parteneriat cu: Grupul Școlar Gondifelos din Portugalia; Asociația 

Semper Avanti şi Școala Zespól Dwujezycznych din Polonia; Asociația Pre Rozvoj Gemera şi Școala 

Vocațională Pod Banosom din Slovacia;  Asociaţia pentru Integrare Socială şi Protecţia Mediului 

Feed-Back şi Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov din România. 

 
CONCURS SELECȚIE - SCHIMBUL DE TINERI DIN POLONIA - PROIECT ERASMUS+ 

 

 
Schimbul de tineri va avea loc in Polonia in perioada 23.03 - 28.03. 2018 si va avea ca temă 

DREPTURILE OMULUI, în cadrul Proiectului  “School of Active Citizens”, proiect ERASMUS+. 

 

   Elevii vor fi insoțiți de catre prof. Violeta Drăgan și un reprezentant al Asociatiei pentru Integrare 

Sociala si Protecția Mediului Feed-Back-Brașov. 

 

Vor fi selectați un număr de  6 particianți pentru care se asigură costurile de transport, cazare și masa. 

 

ETAPE ȘI CRITERII DE SELECȚIE: 

1. Depunerea unui dosar de candidatură compus din: 

- formular de candidatură ( disponibil la Consiliul Școlar al Elevilor, prof. Drăgan Violeta) ; 

- scrisoare de intenție ; 

- un portofoliu de proiecte si activitați extrașcolare, avizat de către dirigintele clasei; 

- un eseu de mimimum o pagină A4, în care să se identifice și să se dezvolte un exemplu de încalcare a 

drepturilor omului în România  - exemple: condițiile din penitenciarele din România, încalcarea dreptului la 

educație, încalcarea dreptului la libera exprimare, îngradirea libertații de liberă circulație, remunerație 

inechitabilă, etc. 

- acordul de principiu al părintelui, pentru participarea la schimbul de tineri (disponibil la Consiliul Școlar al 

Elevilor, prof. Drăgan Violeta)  

 

Termen de depunere a dosarului: 02.02.2018 

 

2. Participarea la un interviu (unde se va testa si nivelul de limba engleza) în data de 19.02.2018, în intervalul 

orar 14,00-19,00.  

 

3. Evaluarea se va face după următoarea grilă: 

Scrisoarea de intenție - 40 de puncte 

Portofoliul - 10 puncte 

Eseul - 20 de puncte  

Interviul - 30 de puncte. 

 

Castigătorii vor fi anunțați în data de 21.02.2018. 

Contestatiile se depun in termen de  24 de ore de la ora afișarii rezultatelor (rezultatele se vor afișa la 

AVIZIERUL - CȘE)  

 

NOTĂ: Toate detaliile legate de acest concurs vor fi oferite prin reprezentanții Consiliului Școlar al Elevilor-

CTT, direct de la prof.Drăgan Violeta (e-mail:drgvioleta@yahoo.com sau messenger-Dragan Violeta) sau 

reprezentantele Feed-Back, prin informații actualizate pe pagina de Facebook a Consiliului Școlar-CTT, avizier-

CȘE-CTT. 
 

Vă dorim mult curaj si multă  inspiratie!  


