MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
COLEGIUL DE ARTĂ „CIPRIAN PORUMBESCU” SUCEAVA
STR. Curtea Domnească nr. 8 tel./fax 0230/520990
e-mail: secretariat@colegiuldeartasv.ro
Nr.5670 din 23.11.2020

ANUNŢ
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de
selecţie a participanţilor
(cadre didactice, personal auxiliar şi elevi)
la proiectul “FRIEND ME; DON'T BULLY ME”

În urma aprobării finanţării proiectului de mobilitate “FRIEND ME; DON'T BULLY ME”
din cadrul programului Erasmus+, acţiunea-cheie 2 - KA229, Colegiul de Arta”Ciprian
Porumbescu” Suceava organizează concurs de selecţie pentru un număr de 8 participanţiprofesori si personal auxiliar ( din care 2 rezerve) și 25 participanţi- elevi ( din care 5 rezerve).
Proiectul cu numărul de referinţă 2020-1-SI01-KA229-075943_5, finanţat de Uniunea
Europeană prin ANPCDEFP a demarat la 1.09.2020 şi se va încheia în data de 31.08.2021.

Din echipa de proiect vor face parte toate cadrele didactice şi personalul auxiliar care şi-au depus
la secretariatul unităţii, până pe 6 decembrie 2020 scrisoarea de intenţie (în limba română şi în
limba engleză), chestionarul pentru apartenenţa la echipa de proiect și documentele care atesta
cunoasterea limbii engleze (ex. Certificate Cambridge, Ielts, atestate, diploma de bacalaureat,
foaie matricola din timpul facultatii) , conform anunţului afişat la avizier şi postat pe site-ul
şcolii.

Dintre acestea vor fi apoi selectate, în baza unei fişe de autoevaluare/evaluare (în ordinea
descrescătoare a punctajului obținut), acele persoane care vor participa activ la mobilităţile de
câte 7 zile din Turcia, Italia, Grecia, Slovenia şi Germania, în perioadele:

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

Țara

Perioada

Anul

Slovenia
Greacia
Romania
Italia
Turcia
Germania

ianuarie
februarie
mai
septembrie
februarie
mai

2021
2021
2021
2021
2022
2022

Elevii trebuie să depună documentele aflate în Anexa 3 până la data de 11.12.2020
Având în vedere situația actuală cauzată de virusul SarsCov-2 e posibil ca aceste
perioade să sufere modificări și o parte din mobilități să fie mutate în mediul online,
devenind astfel mobilități virtuale.
Perioada pentru depunerea dosarelor de candidature este :
- cadre didactice : 02.12.2020-06.12.2020 (Anexele 1, 2, 5, 6)




scrisori de intenție (in limba romana si in limba engleză)
chestionar apartenență la echipa de proiect
documente care atesta cunoasterea limbii engleze

- elevi : 07.12.2020-11.12.2020 -Anexa 3 (3.1, 3.2, 3.3)

Candidaturile vor fi trimise pe adresa de email: proiecte.europene@colegiuldeartasv.ro

