AVENIR DURABLE AVENIR SOLIDAIRE
PROIECT DE PARTENERIAT PENTRU SCHIMBURI SCOLARE ERASMUS +
Nr. de referinţă proiect : 2018-1-RO01- KA229- 049177

DESCRIEREA Proiectului Erasmus + AVENIR DURABLE AVENIR SOLIDAIRE
Nr. de referinţă proiect : 2018-1-RO01- KA229- 049177 aprobat la runda martie 2017, având ca
parteneri : Colegiul Naţional Carol I, Craiova, România – coordonator, Liceul Bahuet de Brive, Franţa,
Instituto de Ensenanza Secundaria, Azcona din Spania, ITHCF Gembloux, Belgia,Geniko Lykeio, Syrou ,
Grecia .
Proiectul Avenir Durable Avenir Solidaire are ca punct central dezvoltarea durabilă, din punct de vedere al
celor patru dimensiuni constitutive : creşterea economică , securitatea socială, incluziunea socială şi mediul
înconjurător.
Scopul proiectului : Posibilitatea colaborării, timp de 2 ani, între elevi şi profesori din 5 ţări europene, în
privinţa celor patru dimensiuni esenţiale ale dezvoltării durabile, în concordanţă cu obiectivele sale la nivel
internaţional .
Obiective :
Sensibilizarea elevilor şi a profesorilor în privinţa dezvoltării durabile şi a punerii în aplicare a unor soluţii
comune, individuale şi colective
Schimbarea mentalităţilor, sporirea motivaţiei pentru implicarea în viaţa socială, aprofundarea valorilor
legate de democraţie, toleranţă, înţelegere, eco-cetăţenie
Dezvoltarea autonomiei elevilor şi a profesorilor, a spiritului de colaborare şi a asumării de iniţiative şi
responsabilităţi
Sporirea respectului pentru diversitate lingvistică şi culturală
Imbunătăţirea competenţelor de utilizare a TIC şi a limbilor străine în comunicarea şi elaborarea rezultatelor
Incurajarea învăţării practice , pentru facilitarea trecerii spre vârsta adultă, transferul rapid de deprinderi,
abilităţi şi cunoştinte, a comportamentelor civice în favoarea incluziunii sociale, a securităţii sociale, a
creşterii economice şi a durabilităţii mediului înconjurător
Produse finale :
Prezentări power-point, pagina web , galerii de fotografii, afişe, calendare ale evenimentelor tematice, minidicţionare, fişe pedagogice; Expoziţii interactive; Carte comune; Curs opţional legat de tematica dezvoltării
durabile
Mobilităţi în cadrul proiectului :
-20 elevi si 10 profesori însoţitori vor participa la activitati de invatare/ mobilitati in liceele partenere din
Franţa, Spania, Grecia, Belgia
-3 profesori vor participa la evenimente de formare în două din liceele partenere
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ANUNT DE SELECTIE
Pentru echipa de implementare a Proiectului Erasmus + AVENIR DURABLE AVENIR SOLIDAIRE , Nr 2018-1-RO01KA229- 049177 coordonat de Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova, aprobat la runda martie 2018.
24 septembrie 2018 – anunţarea şi afişarea criteriilor; 25 sept -01 oct ora 18.00, depunerea dosarelor de
candidatură la secretariat, cu nr. de înregistrare; 2 oct 2018 – evaluarea dosarelor de candidatură ; 3 oct 2018 –
afişarea rezultatelor ; 4 oct 2018 – depunerea contestaţiilor , rezolvarea contestaţiilor şi anunţarea grupului ţintă
selectat ( 6 cadre didactice)
Criterii de selecţie :
-

Profesor titular/contract de management la Colegiul National „Carol I”, Craiova
Competenţe în tematica proiectului ( ştiinţe naturale şi geografie, stiinţe sociale, limbi străine)
Disponibilitatea de a lucra suplimentar în vederea participării la activităţile locale din cadrul proiectului
(diseminare, evaluare, activităţi cu elevii, elaborare ghiduri didactice, realizare produse finale)
- Motivaţia de a participa la un proiect european
- Competenţe digitale (calculator, internet, realizare materiale PPT, realizare site-uri etc)
- Abilităţi de time management ( respectarea termenelor de realizare şi predare de materiale)
- Competenţe lingvistice – limba franceză/engleză/spaniolă (conform CV-ului format european)
- Participări la activităţi legate de tematicile proiectului (incluziune socială, mediul înconjurător, securitate
socială, creştere economică)
- Competenţe de comunicare, gestionare a situaţiilor conflictuale, negociere, muncă în echipă, competenţe
organizatorice .
Selecţia va consta în evaluarea dosarelor de candidatură. Acestea se vor depune la secretariatul CN „Carol I” până la
data de 01.oct. 2018.
Documente obligatorii în dosarul de candidatură ( lipsa lor va duce la eliminarea candidaturii) :
Copie carte de identitate
Cerere de înscriere ( anexa 2 )
Scrisoare de intenţie, în care se vor menţiona : motivaţia de a participa la un proiect european, modalităţile de
diseminare ; detalii despre modalităţile de utilizare a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului ( diseminare şi
valorizare)
Prezentarea unui plan de diseminare care va cuprinde minim 3 activităţi de diseminare şi 3 activităţi care să asigure
sustenabilitatea proiectului
Curriculum vitae – format european , semnat si datat pe fiecare pagină
Formular de candidatură conform fişei de evaluare, cu punctajul pentru autoevaluare, însoţită de copii xerox ale
documentelor justificative (anexa 3)
Declaraţia de acceptare a modalităţii de selecţie (anexa 4)
Angajament de participare şi co-finanţare (anexa 5)
Criteriu
Curriculum vitae – format european
Formular de candidatură (anexa 3 )
Scrisoare de intenţie
Plan de diseminare

Punctaj
0-40 p
0-30 p
0-20 p
0-10 p
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ANEXA 2
Inregistrat cu nr ……………/…………………
CERERE DE INSCRIERE
Proiect european ERASMUS + , AVENIR DURABLE AVENIR SOLIDAIRE , Nr 2018-1-RO01- KA229- 049177
Subsemnat ul/a …………………………………………………………………………………, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la
selecţia pentru constituirea echipei de proiect Erasmus + , AVENIR DURABLE AVENIR SOLIDAIRE , Nr 20181-RO01- KA229- 049177

Menţionez că îndeplinesc condiţiile de înscriere în cadrul Proiectului coordonat de Colegiul Naţional „Carol
I”,
 profesor titular la Colegiul Naţional „Carol I”, specialitatea ………………………………………
 angajat cu contract de management la Colegiul Naţional „Carol I”
Datele mele de contact sunt : telefon ……………………………………………………, mail ……………………………………
Subsemnat ul/a , …………………………………………………………………………………, declar că informaţiile furnizate în
dosarul de candidatură sunt complete şi corecte în fiecare detaliu .

Data

Semnătura

Domnului Director al Colegiului Naţional Carol I, Craiova
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ANEXA 3
Fisa de evaluare a formularului de candidatura pentru selecţia cadrelor didactice în cadrul Proiectului
Erasmus + Avenir Durable Avenir Solidaire
Criteriul

Detalieri

Iniţierea şi
ACTIVITATI
EXTRASCOLARE implementarea unor

Punctaj
maxim

Punctaj
auto
evaluare

Punctaj
comisie

Documente

4p

Diplome/adeverinţe

Iniţiere şi desfăşurare
activităţi voluntariat
(1p/activitate)

2p

Diplome/adeverinţe

Participări la activităţi
legate de tematicile
proiectului (dezvoltare
durabilă, creştere
economică, securitate
socială, învăţarea
limbilor străine)
1 p/activitate

4p

Diplome adeverinţe

Publicaţii în reviste de
specialitate, de
pedagogie, articole în
presă ( 1 p/publicaţie)

4p

Articol sau indicarea
linkului online

2p

Adeverinţă
secretariat

proiecte educative la
nivel
local/naţional/internaţio
nal ( 2 p – proiect
internaţional; 1 p –
proiect naţional ; 0,5 p –
proiect local )

Atragere de
fonduri pentru
instituţie

Contribuţii 2% pentru
ONG –ul şcolii
Sponsorisări sau
donaţii/atragere de
fonduri pentru unitatea
de învăţământ (
1p/activitate)

4p

Copii de contracte
sau adeverinţe
donaţii
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Implicare în
iniţieri de
proiecte
europene
(Erasmus,
etwinning etc)

Necesitatea
participării ca
formare
profesională

Competenţe
personale

2p
Redactarea unor
propuneri de viitoare
proiecte europene (
tematici, obiective
formulate, grupuri ţintă,
produse finale ) max 2
pagini

4p
Relevanţa materiei
predate pentru
tematicile proiectului

Comunicare
eficientă/spirit de
echipă/ abilităţi time
management/
deschidere culturală/
toleranţă faţă de
diversitate /
/disponibilitate

4p

Propunere
înregistrată la
secretariatul şcolii

Profesor limbi străine
ştiinţe socio-umane,
geografie, stiinţe
naturale

Feed-back obţinut din
partea personalului şi
a conducerii şcolii

NOTA Nu există limită inferioară a punctajului acordat . Selecţia se va face în ordine descrescătoare a punctajelor
obţinute din maximul de 100 puncte . Documentele justficative vor fi depuse la dosar în copie. Perioada evaluată
este 1 septembrie 2016-20 septembrie 2018
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ANEXA 4
DECLARATIE DE ACCEPTARE A MODALITATII DE SELECTIE
Pentru
Proiectul european , AVENIR DURABLE AVENIR SOLIDAIRE , Nr 2018-1-RO01- KA229- 049177

Subsemnat ul/a ………………………………………………………………………………………, profesor titular/avand contract de
management la Colegiul Naţional „Carol I” , specialitatea ……………………………………………………………….., declar
că sunt de acord cu modalitatea de selecţie pentru constituirea echipei de proiect în cadrul Proiectului
coordonat de Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova , Erasmus + , , AVENIR DURABLE AVENIR SOLIDAIRE ,
Nr 2018-1-RO01- KA229- 049177
Declar că am luat la cunoştinţă de prevederile legale în vigoare europene şi din România şi
informaţiile prevăzute în Ghidul programului Erasmus +, versiunea valabilă pentru 2018, Apelul Naţional la
propuneri de proiecte Erasmus + 2018 disponibil pe www.erasmusplus.ro şi de obligaţia pe care o am de a
respecta contractul încheiat între mine şi Colegiul Naţional „Carol I”, Craiova ( ca parte integrantă a
contractului dintre Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale ( ANPCDEFP) şi Colegiul Naţional „Carol I” ) şi sunt de acord cu toate acestea.
Declar că nu mă aflu în nicio situație de „conflict de interese”(o situație în care punerea în aplicare cu
imparțialitate și obiectivitate a contractului de către un beneficiar este compromisă din motive care implică
familia, viața sentimentală, afinitățile politice sau naționale, interesul economic sau orice alt interes comun
cu cel al Comisiei sau al oricărui alt terț, legat de obiectul contractului).

Subsemnat ul/a , …………………………………………………………………………………, îmi asum responsabilitatea pentru
informaţiile furnizate în dosarul de candidatură.

Data

Semnătura
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ANEXA 5
ANGAJAMENT DE PARTICIPARE
In cadrul Proiectului european ERASMUS + , AVENIR DURABLE AVENIR SOLIDAIRE , Nr 2018-1-RO01- KA229049177

Subsemnat ul/a ………………………………………………………………………………………, profesor titular/contract
management la Colegiul Naţional „Carol I” , specialitatea ……………………………………………………………….., declar
că, în cazul în care voi face parte din echipa de proiect în cadrul Proiectului coordonat de Colegiul Naţional
„Carol I” din Craiova , Erasmus + mai sus denumit, voi participa la toate activităţile organizate în cadrul
proiectului, conform responsabilităţilor care îmi vor fi atribuite de către echipa de gestiune a proiectului.
De asemenea , voi prezenta disponibilitate pentru eventuale supliniri ale colegilor mei implicaţi în
mobilităţile acestui proiect , în afara propriilor mele ore de curs.
Menţionez de asemenea că am luat la cunoştinţă faptul că , în conformitate cu contractul pe care îl voi semna
cu Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova, voi primi înaintea mobilităţii la care voi participa un avans de 80%
din grantul total acordat pentru efectuarea mobilităţii. Soldul de 20% îmi va fi rambursat după încheierea
proiectului , cu condiţia îndeplinirii planului de diseminare şi valorizare a rezultatelor.
Pe durata implementării acțiunii și timp de cinci ani de la plata soldului, mă angajez să tratez cu
confidențialitate toate informațiile și documentele confidențiale care aparțin proiectului.
Îmi este cunoscut faptul că toate produsele realizate în cadrul proiectului vor fi resurse „open source” și că
în orice comunicare sau publicare privind acțiunea, prin orice mijloc și în orice formă va fi aceasta, voi
respecta cerințele privind vizibilitatea finanțării acordate de Uniunea Europeană.
Sunt de acord ca toate datele cu caracter personal să fie prelucrate de către instituția beneficiară și de
Comisia Europeană în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și cu Regulamentul (UE) 2016/679 de
la intrarea sa în vigoare în mai 2018. Îmi exprim acordul ca imaginea mea să apară în materiale cu caracter
educațional, în materiale de promovare a proiectului(pliante, afișe, newsletter, reviste, pe site-ul proiectului
și al instituției beneficiare, pe pagina de Facebook, precum și pe alte site-uri educaționale, în strictă legătură
cu proiectul)

Data

Semnătura

