ROBOT4ALL – Agenda digitală în școala mea
METODOLOGIE DE CONCURS
Scopul concursului este realizarea în perioada 2021 – 2025 a câte 3 cluburi de
robotică/an în unități de învățământ (școli / licee) din județul Maramureș.
Acțiunea servește la promovarea priorității P1 Agenda digitala prin oferirea unui
pachet complet de instruire folosind kit-ul ROBOT4ALL și platforma de instruire
ROBOT4ALL Academy.
Unitățile de învățământ selectate vor primi un sprijin pentru Clubul de robotică care va
consta în:




kit-ul ROBOT4ALL pentru instruire și evaluare competențe
2 kit-uri EL KIT 012 UNO Project Smart Robot Car Kit v 3.0 (sau echivalent)
Asistență pentru demarare activitate

Criterii de eligibilitate
Unitatea de învățământ să fie situată pe teritoriul unității administrative jud.
Maramureș, cu sediul fie în zona urbană fie în zona rurală.
Clubul să se adreseze elevilor de ciclu gimnazial sau liceal care au cel puțin 12 ani.
Condiții de participare
Unitatea de învățământ trebuie să completeze o SCRISOARE DE INTENȚIE prin
care să demonstreze capacitatea și disponibilitatea de a deveni structură gazdă a
Clubului de robotică. Modelul este atașat.
Persoana selectată/desemnată să fie Coordonator club de robotică trebuie să
completeze o DECLARAȚIE ANGAJAMENT prin care să-și confirme disponibilitatea și
cunoştinţele de programare (limbaj C++) necesare pentru aceasta. Coordonatorul poate
să fie un profesor titular la unitatea de învățământ candidată, un cadru asociat, un voluntar,
un expert extern sau altă situație.
Modalitatea de transmitere a candidaturilor
Unitatea de învățământ care dorește să participe la acest concurs trebuie să trimită
în variantă electronică (documente scanate) SCRISOAREA DE INTENȚIE și
DECLARAȚIA ANGAJAMENT la Centrul EUROPE DIRECT Maramureș folosind adresa
europedirect@cdimm.org.
Termenul pentru transmiterea candidaturilor: Luni, 20 SEPTEMBRIE 2021, ora 14:00.
Anunțare rezultate: 21 – 30 SEPTEMBRIE 2021
Pentru orice detalii vă rugăm să ne contactați la sediul Centrului EUROPE DIRECT
Maramureș, persoană de contact Radu BIG (radu@cdimm.org, 0744 398063).
Dr.ing. Radu BIG
Coordonator
Centrul EUROPE DIRECT Maramureş

ANEXA 1
SCRISOARE DE INTENȚIE
(maxim 1 pagină)

Unitatea de învățământ:
Localitatea:
Coordonator club de robotică:

Vă rugăm să ne explicați de ce ne propuneți să vă selectăm ca unitate beneficiară a sprijinului pentru
realizarea Clubului de Robotică.

Semnături
Reprezentant legal unitate de învățământ

Coordonator club de robotică

(Numele și Prenumele, semnătură)

(Numele și Prenumele, semnătură)

ANEXA 2

DECLARAȚIE ANGAJAMENT
Unitatea de învățământ:
Localitatea:
Coordonator club de robotică:

Subsemnatul,

…………………………………………………,

în

calitate

de1

……………………………………………………………………, cu domiciliul în localitatea …………………………………………, str.
…………………………………………., nr. ……………, tel. ………………., e‐mail …………………………………………………………
declar pe propria răspundere că:


Am cunoștințe de programare în limbajul C++



Am disponibilitate de a activa în poziția de Coordonator club de robotică la unitatea de învățământ
……………………………………………………………



Voi conduce Clubul de robotică pe o perioadă de minimum 3 ani

Coordonator club de robotică
(Numele și Prenumele, semnătură)

..................................................

1

Profesor titular, cadru asociat, voluntar, colaborator extern

