Invitație către cadrele didactice de la nivel liceal
Oxford for Romania Summer School
25 august – 2 septembrie 2018
Au început înscrierile pentru a treia ediție a școlii de vară la Oxford pentru liceeni
În perioada 18 martie - 22 aprilie 2018 se fac înscrierile la școala de vară “Oxford for Romania”.
Acest proiect educațional oferă participanților o experiență unică de învățare multidisciplinară în
cadrul uneia dintre cele mai renumite universități din lume. Școala de vară se adresează elevilor
din clasele a X-a și a XI-a cu potențial academic, care provin din familii cu venituri modeste.
Săptămâna de activități multidisciplinare alături de universitari, profesioniști și studenți din Oxford va
avea loc în perioada 25 august – 2 septembrie 2018.
Selecția este competitivă și va ține cont de performanțele academice, implicarea în activități extracurriculare, perseverența și motivația fiecărui aplicant.
Toate costurile vor fi asigurate de către organizatori, prin intermediul partenerilor care doresc să susțină
acest proiect special lansat anul trecut de comunitatea românilor din Oxford și Londra.

Profilul candidaților
Proiectul se adresează elevilor români care:

●
●
●

Studiază la o instituție de învățământ de stat din România
Urmează să termine clasa a X-a sau a XI-a în iunie 2018
Provin din familii cu venituri modeste (max. 1,500 RON net pe lună pe membru de familie)

Inițiativa nu este destinată olimpicilor internaționali sau elevilor cu performanțe academice deosebite
care sunt în curs de a fi acceptați la universități de prestigiu din străinătate. Organizatorii urmăresc să
aducă împreună elevi cu potențial care nu și-ar putea permite o astfel de experiență de învățare.
În procesul de selecție se va ține cont de câteva criterii care reflectă valorile școlii de vară: egalitate de
șanse, potențial academic, implicare civică, autonomie, entuziasm, responsabilitate și perseverență.

Termen limită și înscrieri
Toți cei care se potrivesc profilului sunt invitați să completeze formularul online de înscriere până la
data de 22 aprilie (23:59 ora României): https://www.oxfordforromania.org/application
Înscrierea trebuie însoțită de o recomandare și alte documente relevante (precum diplome, fotografii cu
proiecte, portofoliu etc.)
Participanții vor primi un răspuns până la finalul lunii iunie.

1/2

Program
Școala include activități multidisciplinare, ateliere și tutoriale inspirate din modelul de educație folosit la
universitatea britanică. Lectorii sunt tineri profesioniști români în diverse domenii, cu experiență de
predare în educație formală și non-formală.
Programul include cursuri și ateliere de fizică și astronomie, matematică, biologie, ONG și cultură
politică, orientare în carieră, imagistică medicală, neuroștiințe, jurnalism și arte.
Programul este intens, fiecare zi cuprinzând 6-8 ore cursuri care se vor derula în mai multe colegii din
cadrul Universității Oxford. Pe lângă acestea, vor avea loc vizionări de filme documentare și alte
activități precum performance, sporturi în aer liber și o excursie la Londra.
Școala își propune să fie o experiență de învățare memorabilă, care să ajute elevii să își definească mai
clar opțiunile de carieră, să își dezvolte abilități și cunoștințe din mai multe domenii și să cunoască
mediul universitar și comunitatea de români de la Oxford.
Pe termen lung, proiectul urmărește să creeze un program de mentorat la distanță și o rețea de
profesioniști care să ajute tinerii să ia deciziile cele mai bune pentru viitorul lor.

Organizatori
Echipa de organizare este formată din profesioniști și universitari din jurul orașului Oxford care își
doresc să aducă o contribuție pozitivă în comunitățile din România. Toți membrii sunt angajați sau
studiază full-time, lucrând ca voluntari la acest proiect.
Echipa își dorește să inspire prin exemplul propriu și să încurajeze tinerii să se implice în propriul
proces de învățare, punând accent pe gândire critică, curiozitate pentru cunoaștere și lucru în echipă.
Școala de vară va fi susținută cu ajutorul colegilor din rețeaua extinsă de profesioniști, cercetători și
profesori din Oxford și Londra și cu contribuția partenerilor și tuturor celor care împărtășesc aceeași
viziune.
Pentru a acoperi toate costurile, organizatorii vor demara o campanie de strângere de fonduri care se
adresează tuturor organizațiilor neafiliate politic și care susțin valorile școlii de vară.

Istoric
Prima ediție a școlii de vară a avut loc anul trecut, la finalul lunii august. Inițiativa aparține unui grup de
cercetători români, membri ai prestigioasei universități, care au dorit să ofere șansa unor elevi români
cu mijloace materiale modeste să experimenteze o săptămână de educație la Oxford.
În urma unei campanii de strângere de fonduri, 10 fundații și companii din Marea Britanie și din
România, împreună cu alți 90 de susținători individuali, au făcut posibil ca 24 de liceeni din România cu
potențial academic să beneficieze de o săptămână multidisciplinară de cursuri intensive la Oxford.
Mai multe despre echipa de organizare aici: https://www.oxfordforromania.org/who-we-are
Oxford for Romania în presă: reportaj TVR, Forbes, Digi24, Adevărul, Hotnews.ro.
Contact
Email: info@oxfordforromania.org
Facebook: https://www.facebook.com/Oxford4Romania
Website: https://www.oxfordforromania.org
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