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PARTENERI 

1. COLEGIUL NAȚIONAL ‚,ION LUCA CARAGIALE’’-

MORENI, ROMÂNIA - coordonator 

2. AHMET ERDEM ANDOLU LISESI - BURSA, TURCIA  

3. GYMNASION ME LYKEIAKES TAXEIS ASOPIAS - 

ASSOPIA, GRECIA  

4. INSIGNARE – ASSOCIACAO DE ENSINO E FORMACAO - 

OURÉM, PORTUGALIA        

5.  ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO G. MALAFARINA – 

SOVERATO, ITALIA 

6.  GIMNAZIJA GOSPIĆ - GOSPIĆ, CROAȚIA 

 

DURATA PROIECTULUI:  01.09. 2017- 31.08.2019  
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OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 1.  Îmbunătățirea stilului de viață  (obiceiuri alimentare, binele 

personal,  sport, lectură, activități recreative care au un impact asupra 

dezvoltării personale și educaționale);  

 2. Dezvoltarea competenței lingvistice prin lectură, a abilităților de 

comunicare în  limba engleză si îmbunătățirea competențelor  digitale; 

3.   Promovarea educației ecologice prin militarea, în mod activ,  

pentru un mediu înconjurător mai sigur și mai curat;  

4.  Dobândirea de cunoștințe relevante în ceea ce privește pașii 

necesari  integrării pe piața muncii , într-o continuă modificare, și a 

accesării oportunităților adecvate nivelului de studiu și competențelor 

dobândite; 

5. Cultivarea spiritului civic, a unei atitudini de toleranță, respect, a 

egalitatii de sanse,  promovarea valorilor naționale;  

6.  Dezvoltarea competenței culturale; 

7. Creșterea motivației pentru continuarea studiilor.  
 

PRODUSE FINALE 

1. Let’s know what we eat and drink. 

2. Let’s do sports. 

3. Youngsters’ leisure time activities 

4. Youngsters’ literature 

5. The environment-our common goal 

6. The environment between consumption and jobs 

7. Am I prepared for the job market? 
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ÎNTÂLNIRILE DE PROIECT ȘI NUMĂRUL DE LOCURI 

FINANȚATE PENTRU ȘCOALA NOASTRĂ (conform 

formularului de candidatură aprobat) 

 
M1 – în Grecia, noiembrie 2017,  3 profesori  

C1- în Portugalia, în Aprilie 2018,  5 elevi, 1 profesor 

M2- in Turkey in June 2018,  3 profesori 

C2- in Italy , in October 2018,  5 elevi, 1 profesor 

C3- in Croatia, in Martie 2019 ,  5 elevi, 1 profesor 

M3- in Romania, în iunie 2019 

 

În cazul retragerii unei școli partenere, responsabilitățile acesteia vor fi preluate 

de școlile partenere rămase în proiect,  astfel încât obiectivele propuse să fie 

realizate. 

ACTIVITAȚI SPECIFICE 2017-1-RO01-KA219-037190_1 

- chestionare, broșuri, buletine informative, expoziții, joc de rol, dezbateri, 

logouri,  studiu de caz, lectură, prezentări PowerPoint, ghiduri, compendii,  

sondaje, prezentări grafice, experimente,  CV-uri, scrisori de candidatură pentru 

diferite slujbe, ateliere de lucru; 

- documentarea conform temelor și obiectivelor proiectului;  

- organizarea și participarea la campaniile proiectului: ’A Healthy Eating Week’, 

’A Day of Sports’, ’Our friendship, our fair play’; ’We care’; 

-organizarea unor tâguri de slujbe în care să fie implicați elevii și profesorii 

școlii, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai Administrației locale și experți ai 

A.J.O.F.M. Dâmbovița;  

- implicarea in amenajarea panoului proiectului și în toate activitațile privind 

implementarea  acestuia: pregătirea, desfășurarea, evaluarea, și diseminarea 

activităților;  

- corespondența cu elevi și profesorii din țările partenere prin intermediul 

grupului Facebook al proiectului, spațiului e-Twin al proiectului, website-ul 

proiectului; 

-utilizarea platformei Moodle; 

- participarea la întâlnirile de proiect desfășurate pe durata celor doi ani.  
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METODOLOGIE SELECȚIE ECHIPA DE PROIECT  

2017-1-RO01-KA219-037190 

Documente de referinţă:   

· Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/ 2011;  

· Ghidul programului Erasmus+ 2017 (EN); 

- Ghidul programului Erasmus+ 2017 (RO); 

 -Apel european la propuneri pentru proiecte;  

 - Apelul naţional la propuneri de proiecte 2017;   

· Ghidul candidatului;  

· Formularul de candidatură al proiectului;  

· www.erasmusplus.ro; 

- http://www.anpcdefp.ro/  

GRUPUL ȚINTĂ 

 
Elevii și  profesorii  colegiului nostru care au identificat sau pentru care școala a 

identificat necesitatea de a-și dezvolta  competențele digitale, abilitățile de 

utilizare a limbii engleze, de a-și dezvolta competența culturală, de a-și 

îmbunătăți sănătatea  și stilul de viață, de a utiliza activitățile de timp liber într-

un mod constructiv,  de a se implica în mod activ în protejarea mediului 

înconjurător,  de a dobândi cunoștințe relevante în ceea ce privește pașii necesari 

integrării pe piața muncii naționale și europene. 

 

În selecția grupului țintă de participanți se va promova o politică de 

informare și o metodologie clară care va asigura participarea fără 

discriminare, respectând principiul egalității de șanse si al transparenței. 

 

 

http://www.erasmusplus.ro/library/files/2017%20erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://www.erasmusplus.ro/library/files/2017%20erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
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PROFIL ELEV: 

- elev la COLEGIUL NAȚIONAL ‚,ION LUCA CARAGIALE", 

clasele IX-XI (elevul participă la activitățile proiectului din anii 

școlari 2017-2018 și 2018-2019);  

- persoană care a identificat sau pentru care școala a identificat nevoia 

de formare și de îmbunătățire a competențelor, abilităților și 

atitudinilor vizate prin realizarea obiectivelor proiectului; 

-abilități de comunicare în limba engleză;  

- competențe digitale; 

- persoană dinamică, serioasă,  cu simț organizatoric, spirit de echipă,  

inițiativă, gândire critică și analitică;  

- disponibilitate de a lucra în timpul liber, deoarece activitățile de 

documentare si de pregătire ale produselor finale vor fi desfășurate 

dupa orele de curs și in weekend; 

- motivație, disponibilitate la dialog, toleranță, flexibilitate, abilități de 

exprimare in mod creativ; 

- sprijinul familiei  

- disponibilitatea de a caza în familie un elev din echipa de proiect a 

partenerilor. 

 

SELECȚIA ELEVILOR PENTRU ECHIPA DE PROIECT (două 

probe): 

I. Criterii de selectie dosar de candidatură - 70 p 

II. Interviu (vor fi întrebări în limba română și engleză) -

30 p 
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I.  Dosarul de candidatură va cuprinde:  

1.  Cerere scrisă adresată coordonatorului proiectului;  

2.  CV în format Europass completat în limba engleză, cu fotografie şi semnat de 

către candidat, (formular tip – 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions.iehtml);  

3.  Scrisoare de intenţie/eseu motivațional (300-400 cuvinte) care să cuprindă: 

calitațile care îl recomandă pe candidat pentru a face parte din echipa de proiect; 

necesitatea declarată de a dobândi  și dezvolta competențele, cunoștințele și 

atitudinile adecvate  în conformitate cu obiectivele proiectului; să demonstreze 

implicarea în acțiuni de protejarea mediului înconjurător sau  necesitatea 

implicării în astfel de acțiuni; necesitatea implicării în activități recreative care 

au un impact asupra dezvoltării lor personale și educaționale; așteptările, 

responsabilitațile si angajamente pe care și le va asuma candidatul pe toata 

durata proiectului. 

4. Lucrări care dovedesc competențele digitale;  

5. Declarație scrisă din partea elevului că a citit metodologia de selecție, inclusiv 

precizările aduse și de îndată ce este selectat în echipa de proiect, este de acord 

cu drepturile și responsabilitățile precizate; 

6. Declarație/acord scris din partea părinților privind participarea copiilor lor la 

activitățile proiectului și implicarea responsabilă a acestora; 

7.  Acord scris din partea părinților că vor găzdui pentru o săptămână un elev din 

echipa de proiect a unei școli partenere;  

8. Copie cartea de identitate sau certificat de naștere; 

9.Declarație privind acceptul pentru postarea  propriei imagini în cadrul 

activitaților derulate in proiect, inclusiv în etapa de selecție. 

10. Documente care dovedesc implicarea în activități extrașcolare (artistice, 

sportive, voluntariat, ecologie etc). În cazul în care nu au participat la activități 

de protejare a mediului, elevii vor elabora un plan personal sau un poster, ca 

prim pas prin care să militeze pentru protecția mediului. 

           

  Vă rugăm ca documentele solicitate să fie prezentate într-un dosar de 

plastic, respectând ordinea de mai sus. Menţionăm că toate documentele 

solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii. 
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II. Interviu - 30 p  

Vor fi evaluate:  

-argumentele prin care elevul demonstrează necesitatea de a-și dezvolta 

competențele, abilitățile și atitudinile vizate de obiectivele proiectului; 

- abilitatea de a comunica în limba engleză în legătură cu obiectivele și temele 

proiectului; 

- seriozitatea, credibilitatea, spiritul de echipă și de  inițiativă, gândirea critică și 

analitică. 

PRECIZARI 

• Dosarul de candidatură va contine date reale care  pot fi demonstrate; 

•  Bugetul este alocat în procent de 80%, restul de 20% va fi primit după 

aprobarea raportului final, aceasta însemnând că, membrii echipei de proiect 

care participă la întâlnirile desfășurate în altă țară, își vor recupera  ulterior 

procentul de 20% (la sfârșitul celor 2 ani de proiect, după aprobarea raportului 

final); 

 • Elevii și profesorii selectati se vor implica in activitatile proiectului pe toata 

durata acestuia prin documentare, realizarea materialelor, organizarea și 

participarea la sondajele și campaniile specifice proiectului; 

• Elevul are un comportament adecvat statutului de elev; 

• În cazul în care, candidatul este selectat și nu participă la solicitările referitoare 

la indeplinirea sarcinilor de lucru, acesta nu va mai face parte din echipa de 

proiect. 
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Calendarul selecției pentru elevi : 11.09.2017-29.09.2017 

Perioada de depunere a dosarelor personale de 

înscriere:20.09.2017-22.09.2017 

Interviu: 23.09.2017-25.09.2017  

Evaluarea dosarelor: 26.09.2017-28.09.2017 

Comunicarea rezultatelor in ordinea descrescătoare a punctajelor 

obținute, cu menționarea statutului   ADMIS/RESPINS: 

29.09.2017 

 

 

  

Declarație privind acceptul pentru postarea propriei imagini în 

cadrul activităților derulate în proiect 

 

Subsemnatul/a ..............................................elev/profesor la COLEGIUL 

NAȚIONAL ‚,ION LUCA CARAGIALE", din Moreni,  jud. Dâmbovița,  

identificat(ă) cu actul de 

identitate..........seria..................Nr...............CNP.............................. cu 

domiciliul în 

localitatea...................str...............................nr............bl...........sc.....etj.........ap....

..... jud......................, declar pe propria răspundere că sunt de acord cu utilizarea 

fotografiilor realizate în cadrul activităților de proiect și postarea acestora pe 

site-ul/ grupul de Facebook/ spațiul e-Twin al proiectului și în cadrul 

activităților de diseminare realizate și prezentate pe diferite canale specifice,  

conform planului de activități. 

 

Data                                                                 Semnătura 

 


