Metodologia de selecție a elevilor participanți la
Școala de Vară „Tinerii și democrația”
Art.1. Dispoziții generale
Prezenta metodologie reglementează selecția elevilor care vor participa la activitățile
desfășurate în Școlii de Vară „Tinerii și democrația” organizată în cadrul proiectului
Centrul de informare Europe Direct Bistrița, în perioada 28-31 August 2018, la Băile
Herculane, Județul Caraș-Severin.
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Art.2. Context
2.1. ”Mai presus de toate, trebuie să investim în tinerii noștri… Nu putem accepta ca
Europa să fie și să rămână continentul șomajului în rândul tinerilor... și o generație de
tineri, cea a „Mileniului”, „Generația Y”, să fie, pentru prima dată în ultimii 70 de ani,
prima generație mai săracă decât cea a părinților lor”, spunea Jean Claude Juncker în
discursul privind Starea UE 2016. De asemenea, Președintele pleda pentru o Europă care
păstrează “modul nostru de viață european” și preciza că o parte integrantă a acestuia „o
reprezintă valorile noastre.” Unele dintre cele mai importante valori europene sunt
implicarea democratică și participarea civică, acestea stând la baza asigurării unui nivel
ridicat de responsivitate a instituțiilor europene față de nevoile existente la „firul ierbii” în
fiecare comunitate.
2.2. Obiectivele acțiunii sunt:
 Stimularea participării civice în rândul tinerilor și a dezvoltării personalității de tip
european, în conformitate cu valorile democratice europene;
 Dezvoltarea spirtului civic în rândul tinerii și sprijinirea creșterii abilității acestora de
a participa constructiv la viața democratică a Uniunii Europene, în special prin
participarea la votul pentru reprezentanții lor în Parlamentul European;
 Încurajarea dialogului pe teme prioritare, cooperării, lucrului în echipă și spiritului
competiţional – elemente esenţiale pentru dezvoltarea unui tânăr european, informat
şi activ;
 Conştientizarea tinerilor cu privire importanța contribuției la modelarea proiectului
european;
2.3. Grupul țintă este constituit din elevi de liceu din județul Bistrița-Năsăud, cu vârste
cuprinse între 14 și 18 ani.
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2.4. Pentru implementarea activităților elevii interesați participă la un proces de selecție
organizat de Centrul Europe Direct Bistrița, conform prevederilor prezentei metodologii.
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Art. 3. Procedura de selecție
3.1. Procesul de selecție se va desfășura conform următorului calendar:
20 iulie 2018 - publicarea anunțului pe site-ul proiectului;
20 – 29 iulie 2018 – depunderea de către candidați a scrisorilor de intenție și CV-ului;
30 iulie 2018 – evaluarea și selecția candidaților prin evaluarea dosarelor;
31 iulie 2018 – anunțarea rezultatelor/ procesului de selecție.
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3.2. Dosarul de candidatură cuprinde următoarele:
- Acordul părinților pentru înscirerea în proiect;
- Acordul părinților privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
- Copie după actul de identitate;
- Scrisoare de intenței;
- Curriculum Vitae.
3.3. Criterii de evaluare
- Participarea la activități de voluntariat în perioada anului școlar 2017-2018 (3 pct);
- Participarea la activități de comunicare pe teme europene (3 pct);
- Obținerea unor rezultate deosebite în cadrul concursurilor organizate de Centrul Europe
Direct Bistrița și/sau parteneri (3 pct);
Art. 4. Dispoziții finale
4.1. Elevii incluși în echipa de proiect vor participa la activitățile planificate in derularea
proiectului şi la activitățile de diseminare, şi își vor aduce aportul la buna desfășurare a
proiectului.
4.2. După încheierea procesului de selecție, în termen de 3 zile, se va convoca echipa de
elevi participanți la proiect pentru prezentarea detaliata a proiectului, repartizarea
sarcinilor, în vederea derulării activităților.
Pentru informații suplimentare:
Centrul Europe Direct Bistrița
Str. P. Ispirescu, Nr. 15A
E-mail: europedirect@cciabn.ro
Tel.: 0733-900207
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