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Let’s Play Greener! 

Proiect de parteneriat strategic pentru susţinerea  inovării 

și al schimbului de bune practici în domeniul școlar, 

proiect doar între școli 

 2017-1-FR01-KA219-037298_3  

ȘCOLI PARTENERE 

1. LYCEE POLYVALENT EUGENE DELACROIX, Paris, Franța -

coordonator 

2. ISTITUTO D' ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

ERNESTO, Bra, Italia  

3. COLEGIUL NAȚIONAL ‚,ION LUCA CARAGIALE’’-Moreni, 

România 

Obiective 

1. Realizarea unui joc multilingvistic interactiv,  cu accesare gratuită, pentru 

creșterea gradului de conștientizare a tinerilor cu privire la sustenabilitatea la 

nivel european; 

2. Responsabilizarea tinerilor față de  problemele  mediului înconjurător;  

3.  Promovarea educației ecologice și a cunoștințelor despre sustenabilitate;  

4. Promovarea dezvoltarii durabile la nivel local, regional și continental; 

5. Responsabilizare civică prin respectul pentru valorile democratice și 

drepturile omului; 

6. Dezvoltarea competenței culturale. 
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Proiectul se adresează: 

1. Elevilor implicați, direct sau indirect. Am planificat să animăm 3 Cluburi 

locale ‘LetsPlayGreener’, fiecare cu 12 până la 24 elevi, profesori și părinți, 

cu două  2 clase pilot pentru fiecare școală.  Activitatea lor va fi prezentată în 

mod continuu pentru a fi evaluată de colegii lor, în fiecare dintre cele 3 școli 

partenere. În acest fel, dorim să facem cunoscută  și votată, munca depusă de 

elevii și profesorii care fac parte din grupul de lucru; 

2. Promovării învățării non-formale, deoarece membrii echipei de proiect vor 

vorbi despre  activitățile de proiect , vor testa versiuni intermediare ale 

jocului și vor fi implicați  în schimburile școlare cu partenerii de proiect, 

asfel încât vom promova învățarea în afara sălii de clasă, în completarea 

învățării formale; 

3.  Proiectării educaționale. Fiecare școală va organiza evenimente 

multiplicatoare (E1, E2, E3) prin care va demonstra cum să introducem jocul 

în proiectarea educațională. Acest proiect inovator reînnoiește modul în care 

jocurile serioase și jocurile video au fost folosite în sălile de clasă până 

acum. Fiecare profesor, fără cunoștințe avansate în IT, va putea adapta 

activitățile jocului, în funcție de obiectivele lecției sale;  

4.  Publicului larg.  Jocul va avea acces deschis pe web și va fi făcut public 

jucătorilor, indiferent de vârsta lor, dornici să facă față provocării unei 

Europe ecologice; 

Întâlnirile de proiect și locurile finanțate pentru școala 

noastră, conform formularului de candidatură aprobat:  

1. C1. ,,Primul acord asupra jocului.’’  Paris, decembrie 2017. – 6 elevi, 

3 profesori; 

2. M1.  BRA (Italia), martie 2018 -1 profesor; 

3. C2.  ,,Cum arată jocul tău?’’,  Moreni , mai  2018 – 6 elevi, 3 

profesori; 

4. M2.  Paris, septembrie 2018 – 1 profesor; 

5. C3.  ,,Să testăm versiunea beta!’’ Bra (Italia), decembrie 2018; 

6. M3. Moreni, aprilie 2019. 
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METODOLOGIE SELECȚIE ECHIPA DE PROIECT  

  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/  

 CRITERII DE SELECȚIE - PROFESORI 

1. Profesor la COLEGIUL NAȚIONAL ‚,ION LUCA CARAGIALE" din Moreni, județul 

Dâmbovița 

2. Persoană care a identificat sau pentru care școala a identificat nevoia de formare și de 

dezvoltare a competențelor, abilităților și atitudinilor vizate prin realizarea obiectivelor 

proiectului ; 

3. Participare la proiectarea formularului de candidatură; 

4. Sprijinul acordat de la inițierea proiectului;   

5. Experienţă în derularea proiectelor;  

6.  Competenţe digitale și de programare 

7. Competențe lingvistice – limba engleză; 

8.  Pregătire în domeniul ecologic (master, cursuri, etc) 

 9.  Organizarea sau implicarea în activități ecologice. În cazul în care candidații nu au  

participat la activități de protejare a mediului,  aceștia vor elabora un plan personal  prin care 

să militeze pentru protecția mediului. 

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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10. Disponibilitate de a lucra peste program și în weekend; 

10. Persoană dinamică cu disponibilitate la dialog, cu simț organizatoric, spirit de echipă, 

inițiativă, toleranță, flexibilitate, gândire critică și analitică. 

Dosarul de candidatură 

Profesori 

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 pentru, atât 

pentru candidat, cât și pentru elevii acestuia; să demonstreze implicarea în 

acțiuni de protejarea mediului înconjurător sau  necesitatea implicării în astfel 

de acțiuni;  așteptările, responsabilitațile si angajamente pe care și le va asuma 

candidatul pe toata durata proiectului; 

 

4.Documente care să ateste realizarea punctelor  enumerate în criteriile de 

selecție.  În cazul în care nu au participat la activități de protejare a mediului, 

candidatul va elabora un plan personal prin care să militeze pentru protecția 

mediului; 

 

5. Declarație scrisă din partea candidatului 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 privind acceptul pentru postarea propriei imagini în cadrul 

activitaților derulate in proiect, inclusiv în etapa de selecție. 

  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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PRECIZĂRI -PROFESORI 

•  Candidatul va fi solicitat și se obligă să participe la  activităţile 

proiectului si  va semna un acord  de implicare în  activitățile proiectului 

conform planificarilor si responsabilităților stabilite; 

• Candidații selectați pentru a face parte din echipa de proiect vor participa 

la etapele de selecție a elevilor (evaluarea dosarelor de candidatură , 

interviu, afișarea punctajelor obținute ); 

•   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); 

•  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. 

 

Calendarul selectiei pentru profesori : 11.09.2017-

25.09.2017 

Perioada de depunere a dosarelor personale de 

înscriere:20.09.2017-21.09.2017  

Evaluarea dosarelor: 22.09.2017;25.09.2017 

Comunicarea rezultatelor in ordinea descrescatoare a 

punctajelor obtinute, cu menționarea statutului   

ADMIS/RESPINS: 25.09.2017 
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CRITERII DE SELECȚIE PENTRU ECHIPA DE PROIECT  

ELEVI 

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; 

- competențe digitale și de programare; 

-abilități de comunicare în limba engleză;  

- 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 

LET’S PLAY GREENER (două probe): 

I. Criterii de selectie dosar de candidatură - 70 p 
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II. Interviu (vor fi întrebări în limba română și engleză) -

30 p 

 

I.  Dosarul de candidatură al elevului 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;  așteptările, responsabilitațile si angajamente pe 

care și le va asuma candidatul pe toata durata proiectului. 

4. Lucrări care dovedesc competențele digitale și de programare;  

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  de protejare a mediului 

înconjurător. 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. 
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  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. 

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 : 11.09.2017-28.09.2017 

Perioada de depunere a dosarelor personale de 

înscriere:20.09.2017-23.09.2017 

Interviu: 26.09.2017-27.09.2017  

Evaluarea dosarelor: 26.09.2017-27.09.2017 

Comunicarea rezultatelor in ordinea descrescătoare a 

punctajelor obținute, cu menționarea statutului   

ADMIS/RESPINS: 28.09.2017 

  

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 al proiectului ‘Let’s Play Greener!’. 
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     Data                                                                                   Semnătura 

 


