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Director,
Prof. Parfenie Costică

Afişat astăzi 4.04.2019, orele 12:00

ANUNŢ
PROCEDURĂ SELECȚIE
ÎN PERIOADA 01.09.2019-31.08.2021
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION IRIMESCU”
va implementa ȋn calitate de partener
Proiectul de parteneriat strategic pentru
susținerea schimbului de bune practici în
domeniul școlar, schimb interşcolar, KA229
ERASMUS+
“DO BEST WITH WASTE”
Nr. de referinţă: 2019-1-PT01-KA229-061087_3

Coordonator de proiect,
Prof. Onesim Florin
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APEL SELECŢIE PENTRU
PROIECTUL ERASMUS+ KA229 „Do best with waste”
Apel selecție candidaturi individuale
Scopul:
Selectarea obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie a participanților aparţinând
grupului ţintă (cadre didactice și elevi) la mobilitățile din cadrul proiectului ERASMUS+
KA229 „DO BEST WITH WASTE” 2019-1-PT01-KA229-061087_3
.
Descrierea procedurii:
1. Identificarea persoanelor care doresc să participe la mobilitățile proiectului
2. Verificarea eligibilității persoanelor înscrise pentru participarea la mobilitățile din
cadrul proiectului
3. Aplicarea procedurii de selecție în cazul în care numărul de persoane ce își exprimă
dorința de a participa la mobilități este mai mare decât numărul de persoane ce pot
participa (conform aplicației de proiect): motivaţia de participare la activitǎţile
proiectului, disponibilitatea de lucru conform programului în cadrul proiectului, puterea
de decizie, capacitatea organizaţionalǎ, cunoştinţe cu privire la programele UE,
competenţe manageriale, abilităţi de lucru în echipǎ, cunoştinţe IT, integrarea
aptitudinilor nou-dobândite în activităţile de la clasă.
4. Aprobarea listei persoanelor eligibile în cadrul Comisiei de selecţie a proiectului
5. Emiterea deciziei privind participanții la proiect
În urma aprobării finanţării proiectului cu titlul “Do best with waste” 2019-1-PT01-KA229061087_3, în cadrul Programului ERASMUS+, actiunea KA229, parteneriate strategice
între şcoli, în baza contractului de finanţare încheiat cu A.N.P.C.D.E.F.P. (Agenția
Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării
Profesionale), Şcoala Gimnazială “Ion Irimescu” trebuie să realizeze:
- 5 schimburi de elevi la şcolile din Portugalia, Turcia, Bulgaria, Italia, Polonia, la
care vor participa câte 4 elevi însoţiţi de câte 2 cadre didactice şi
Această procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic de la Şcoala
Gimnazială “Ion Irimescu” care doresc să participe la mobilitățile din cadrul proiectului,
în urma înscrierii voluntare în procesul de selecție.
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Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de
elevi în vederea participării la activitățile de predare/învăţare/formare din cadrul
Proiectului de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în
domeniul școlar, proiecte doar între școli, KA229 ERASMUS+ intitulat „Do best with
waste” având ca parteneri următoarele școli:






Agrupamento de Escolas António Correia Oliveira, Portugal
Kardesler Cumhuriyet Ortaokulu, Turkey
Osnovno uchilishte "Kiril Hristov", Bulgaria
Istituto Comprensivo 13, Italy
SZKOLA PODSTAWOWA Nr 1 im. Bohaterow Westerplatte w Starej Wsi

Obiectivul general al proiectului : este acela de a sensibiliza diversele părți
interesate ale școlii, comunitatea la nevoia de a-și schimba obiceiurile la nivelul de
gestionare a deșeurilor produse și în consecință, să-și îmbunătățească performanțele de
mediu și să contribuie la o școală durabilă. Promovarea gesturilor mici ca semnificație
esențială pentru a stabili legătura dintre indivizi și oamenii prin conștiință durabilă și
ecologică.
Grupul ţintă va fi format din 20 elevi de la Școala Gimnazială “Ion Irimescu”, cu
vârsta peste 12 ani (clasele a VI-a – a VII-a), care vor participa la câte o activitate
transnaţională de învăţare pentru elevi în
 Turcia - 4 elevi
 Portugalia - 4 elevi
 Bulgaria - 4 elevi
 Italia - 4 elevi
 Polonia
Fiecare grup de elevi va fi ȋnsoţit de 2 cadre didactice din şcoală.
Proiectul urmărește realizarea obiectivelor specifice ale Programului Erasmus+
prin promovarea calităţii în educaţie şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba
engleză, a competentelor de utilizare a instrumentelor IT, îmbunătăţirea nivelului de
cunoștințe de cultură, civilizație, istorie și geografie legate de ţările participante la
proiect. De asemenea, elevii vor învăţa să lucreze în echipă, vor fi încurajați să cultive
toleranţa și respectul de sine şi faţă de ceilalți, vor învăţa ce înseamnă valorile europene
comune.
Proiectul se va desfășura în limba engleză.
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PROCEDURĂ
PRIVIND SELECŢIA ELEVILOR
CARE DORESC SĂ FACĂ PARTE DIN ECHIPA DE

PROIECT ERASMUS+ KA229 “Do best with waste”, 2019-2021
Scop: Procedura stabileşte modalitatea de selecţie a grupului ţintă a cadrelor didactice care vor face
parte din echipa de lucru a proiectului “Do best with waste”
Domeniul de aplicare: Procedura se aplică la Şcoala Gimnazială “Ion Irimescu”, Fălticeni.
Documente de referinţă: Regulamentul de ordine interioară, Manualul calităţii, Legea Învăţământului,
Formularul de candidatură, Ghidul Programului Erasmus+, Apelul Naţional pentru scriere de proiecte
Erasmus+ 2019
Termeni folosiţi şi definirea acestora:
Mobilitate transnaţională = activitate desfăşurată într-o şcoală parteneră dintr-o ţară membră UE
Parteneriat strategic = parteneriat şcolar între mai multe şcoli din ţări partenere UE
“Do best with waste” = parteneriat strategic cu o durată de 2 ani (01.09.2019-31.08.2021)
Responsabilităţi:
1. Directorul
- este reprezentantul legal în cadrul proiectului
- monitorizează procesul de selecţie a grupului ţintă
- numeşte prin decizie comisia de selecţie, precum şi echipa de proiect
2. Responsabilul cu aplicarea procedurii, coordonatorul proiectului
- monitorizeaza procesul de selecţie a grupului ţintă
- elaborează un raport asupra rezultatelor candidaţilor
- transmite directorului şi consiliului profesoral rezultatele obţinute şi modificările ce pot interveni
- stabileşte, alături de directorul şcolii, atribuţii şi responsabilităţi pentru membrii echipei, conform
planului de activităţi al proiectului
Resurse:
Responsabilul de proiect întocmeşte chestionarele şi anexele ce urmează a fi completate de către cadrele
didactice ale şcolii;
Reguli de procedură:
Procedura şi criteriile de selecţie a grupului ţintă vor fi postate pe site-ul şcolii şi la avizierul şcolii din
cancelarie pentru a putea fi vizualizate de către toţi elevii şcolii.
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Cadrele didactice care doresc să facă parte din echipa de proiect depun la responsabilul proiectului

DOSARUL DE CANDIDATURĂ cuprinde următoarele:
1. Scrisoarea de motivaţie;
2. Anexa 1: Cerere
4. Anexa 2: Declaraţie de consimţământ;
5. Anexa 3: Acordul părinţilor/tutorelui legal
6. Copii xerox ale cărţilor de identitate ale părinţilor/tutorelui legal;
7. Copie a certificatului de naştere;
8. Recomandare din partea dirigintelui clasei;
9. Test scris în limba engleză;
Termen limită pentru depunerea dosarului: 10 octombrie 2019
Evaluarea dosarelor va fi realizată de către o echipă mixtă formată din: coordonatorul proiectului,
directorul şcolii, un reprezentant al Comisiei de proiecte europene, un membru al Consiliului de părinţi
pe şcoală.
Procesul de selecţie se va derula conform graficului:
4 – 10 octombrie 2019: depunerea dosarelor de candidatură;
11 - octombrie 2019: evaluarea dosarelor candidaţilor;
12 octombrie 2019: anunţarea rezultatelor.
Rezultatul selecţiei va fi ADMIS/RESPINS/REZERVĂ.

* Candidaturile care vor conține pasaje identice sau similare în dosar vor fi respinse.
** Nu se admit contestații.
*** Pentru a păstra obiectivitatea evaluării, numele membrilor comisiei de selecție vor fi afișate în data
de 12 octombrie 2019.

Anexa 1
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CERERE
Subsemnatul _________________________________________________________________,
având statutul de elev ȋn clasa ______________ȋn anul şcolar 2019-2020, la Şcoala Gimnazială “Ion
Irimescu” Fălticeni, prin prezenta îmi manifest dorința de a face parte din echipa de lucru a Proiectului
Erasmus+ KA229 “Do best with waste” 2019-1-PT01-KA229-061087_3, derulat în perioada
01.09.2019-31.08.2021).
Pentru a-mi susține cererea, atașez dosarul de candidatură ce prezintă atingerea criteriilor de
selecție, conform Procedurii de selecţie a elevilor care doresc să facă parte din echipa de proiect
ERASMUS+ KA229 “Do best with waste”, 2019-2021.
Date personale
CNP ___________________________________
Domiciliu ______________________________________________________________
Telefon ___________________________,
E-mail ________________________________________________,
1. Nivelul de utilizare a limbii engleze:
- scris: deloc
acceptabil
bine
f. bine
- vorbit:
deloc
acceptabil
bine
f. bine
2. Nivelul de utilizare a mijloacelor TIC:
Am calculator personal :
da
nu
3. Sunt dispus să particip la activităţile, şedintele si workshop-urile organizate de scoală în vederea
realizarii activităţilor și obiectivelor proiectului.
toate
câteva
doar la mobilităţi
4. Voi participa la activităţile de diseminare a rezultatelor
da
nu
5. Am cont pe: __________________________________________________________
6. Am luat la cunoştinţă de criteriile de selecţie ;

Data___________

Semnătura ____________________

Către Comisia de selecție a membrilor echipei de proiect “ Do best with waste”
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Anexa 2
Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Erasmus+, noul program al
Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020
Titlul proiectului: “Do best with waste”

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/a ………………………………………………………………., domiciliat/ă în
localitatea …………….………............................……..…, judeţul ….…………………, Strada
………………………………..……….,

Nr.

……..,

posesor

al

CI

seria…..……,

numărul………………………, eliberată de …………………………………………..., la data de
………………….., CNP ………………….......…......…..., părinte / tutore legal al copilului
...................................................................................., elev ȋn clasa ......................

la

Ṣcoala

Gimnazială “Ion Irimescu” Fălticeni, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea
datelor cu caracter personal ale mele şi ale copilului meu de către şcoală, MEN şi CE, conform
prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în
cadrul Parteneriatului strategic Erasmus+ “Do best with waste”.
De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor fotografiilor în
care figurez eu sau copilul meu, fotografii care au fost realizate în cadrul parteneriatului strategic
“Do best with waste”.

Data: _________________________

Semnătura: __________________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare
in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de Implementare a
Proiectelor Erasmus+), în scopul implementării activităţilor specifice proiectului “Different Colours of
Us”. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea
nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la MENCS-UIPFFS.
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Anexa 3

ACORDUL PĂRINTELUI/TUTORELUI LEGAL
Parteneriate strategice Erasmus +
Prin parteneriatele strategice Erasmus+ se urmărește:
dezvoltarea de abordări noi și inovatoare pentru creșterea calității și relevanței ofertei educaționale, de
formare a actorilor implicați;
asigurarea de sprijin personalizat, învățare colaborativă, gândire critică, resurse educaționale
deschise, mobilitate virtuală sau alte metode inovatoare de învățare;
promovarea unei culturi colaborative inter-sectoriale și internaționale;
dezvoltarea capacității organizaționale;
promovarea egalității și includerii în educație pentru a preveni abandonul școlar și pentru a stimula
participarea în comunitate a grupurilor dezavantajate;
creșterea participării la învățare la standarde europene.
Acest parteneriat are o durată de 2 ani și presupune mobilităţi de elevi și cadre didactice între instituţiile
partenere în scopul realizării unor produse finale conform obiectivelor proiectului. La activitatea de
mobilitate vor participa câte 4 elevi și 2 cadre didactice.
ACORD PARENTAL
Subsemnatul ________________________________________________
1. Sunt părintele/susţinătorul legal al elevului/elevei ___________________________________ din
clasa ____________.
2. Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu termenii Programului Erasmus+ - Acţiunea cheie 229
Parteneriate strategice şi cu Codul de Conduită privind securitatea şi protecţia elevilor români în timpul
călătoriilor şi al şederilor în străinatate.
3. Sunt de acord ca, prin participarea fiului/fiicei meu/mele la Parteneriatul strategic ERASMUS+ “ Do best with waste” 2019-2021, unele informaţii personale precum numele, CNP, clasa, şcoala,
adresa de e-mail să fie folosite în vederea realizării obiectivelor proiectului.
4. Prin semnarea acestui acord, îmi exprim consimţământul cu privire la participarea fiului/fiicei
meu/mele la toate activităţile Parteneriatului strategic ERASMUS+ “ Do best with waste” 2019-2021
5. Dacă voi renunţa la mobilitatea copilului meu din motive subiective sunt de acord să suport integral
cheltuielile efectuate cu participarea copilului meu în cadrul proiectului până la momentul retragerii.

PĂRINTELE/SUSŢINĂTORUL LEGAL______________________________________________
BI/CI seria: ......Numărul.....................Eliberat la data de........................ de către ................................
CNP:............................................................... TEL ......................................................................

SEMNĂTURA__________________________

DATA_______________________________

