
 

 
 

 
 

 

COMISIA PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EUROPENE 

din Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” vă aduce la cunoştinţă 

 
Parteneriatul de parteneriat strategic Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 

nr. 2018-1-RO01-KA229-049429, finanţat de CE, cu titlul 

Act, Connect, Transform for the World Peace/ 

Acţionează, Conectează-te, Transformă pentru Pacea universală 

care se va derula în perioada 1 septembrie 2018 – 31 august 2020 

 

De ce acest proiect? 

- pentru a derula activităţi relevante în domeniul promovării păcii în cadrul Club de Pace ACT+; 

- pentru a forma şi abilita elevii să intervină eficient în gestionarea situaţiilor conflictuale, astfel încât să se 

creeze premisele obţinerii succesului şcolar şi social; 

- pentru a consolida educaţia pentru pace şi a familiariya elevii cu principiile culturii păcii; 

 

Ce urmărim prin acest proiect? 

1. Funcţionarea unui Club de Pace în fiecare şcoală parteneră, cu principii, programe şi activităţi unitare, în 

vederea consolidării unui climat atractiv şi stimulativ de învăţare; 

2. Formarea unui număr de min. 20 de elevi mediatori în fiecare şcoală parteneră prin participarea la cursuri 

de specialitate în domeniul managementului conflictului în primul an de proiect; 

3. Formarea şi dezvoltarea competenţelor de leadership pentru pace pentru min. 20 de elevi din cele cinci 

şcoli partenere prin participarea la cursuri de oratorie, argumentare şi dezbatere în al doilea an de proiect; 

4. Promovarea şi consolidarea culturii păcii în şcolile partenere prin dezvoltarea reţelei internaţionale a 

Cluburilor de Pace şi susţinerea activităţii acestora pe o perioadă de minim trei ani de la înfiinţare; 

5. Construirea unei relaţii solide şi de durată între şcolile partenere; 

6. Asigurarea participării active a părinţilor, a comunităţii locale şi a altor instituţii în activităţile proiectului; 

7. Îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă engleză şi a abilităţilor de comunicare ale elevilor şi profesorilor 

participanţi la proiect; 

8. Dezvoltarea unui mod de gândire independent pentru elevii care participă la proiect şi încurajarea asumării 

responsabilităţii pentru realizarea proiectului şi pentru a le duce la îndeplinire. 

 

Cine sunt partenerii? 

 

• Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu”-, Iaşi, România - coordonator 

• LXIII Liceum Ogolnoksztalcace im. Lajosa Kossutha – Varşovia, Polonia; 

• Escola Infant Jesus – Barcelona, Spania; 

• Galatasaray Lisesi – Istanbul, Turcia; 

• - Liceo Classico Statale M. Cutelli – Catania, Italia. 

 

Rezultate estimate 

 

1. reţeaua internaţională ACT 4 Peace formată din cele 5 Cluburi de Pace din şcolile partenere, cu 

principii, programe de actiune şi activităţi unitare de formare a elevilor ca lideri în comunităţile lor; 

2. cultură a păcii manifestata prin activitatea reţelei Cluburilor de Pace din şcolile partenere şi asumată 

de acestea, racordată la politicile actuale în domeniu la nivel european şi internaţional. 



 

 

 

 

 

Echipa de management a 

 
Parteneriatului strategic Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 
nr. 2018-1-RO01-KA229-049429, finanţat de CE, cu titlul 

Act, Connect, Transform for the World Peace/ 

Acţionează, Conectează-te, Transformă pentru Pacea universală 

 vă aduce la cunoştinţă procedura de 
 

SELECŢIE A ECHIPEI DE IMPLEMENTARE 

 

formată din PROFESORI ce vor participa, alături de elevi, la activităţi locale sau la mobilităţi, în perioada 
1 septembrie 2018 – 31 august 2020 

în ţările reprezentate de şcolile partenere din Polonia, Spania, Turcia, Italia 
 

Cine se poate înscrie? 
- profesori ai Liceului Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi; 

 
Criterii de selecţie pentru profesori: 

- expertiză în domeniul temelor stabilite prin proiect; 
- interes faţă de activităţile de proiect; 

- activităţi extraşcolare desfăşurate cu elevii (minim două exemplificări cu dovezi); 
- cunoaşterea limbii engleze şi competenţe IT (Microsoft Office minim); 

- aptitudini şi competenţe de comunicare şi lucru în echipă; 
- asumarea responsabilităţilor legate de desfăşurarea proiectului 

(program de lucru, realizare activităţi, deplasări, însoţire elevi, diseminare); 
- experienţa în derularea proiectelor LLP sau Erasmus+ constituie un avantaj. 

 
Cum se realizează înscrierea profesorilor? 

Prin depunerea la secretariat a unui dosar care să cuprindă: 
- cerere de înscriere; 

- CV Europass; 
- fişă de autoevaluare. 

 
Când se depun dosarele? 

Perioada 4 - 19.10.2018, la secretariat 
 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa echipei de management formată din: 
prof. dr. Laura Maria Cârstea (director) 

prof. Daniela Livadaru (responsabil Comisie pentru Proiecte europene) 
prof. Aurora Balan (responsabil activitatea Clubului de Pace ACT+) 

 
Anunţarea rezultatelor 

25.10.2018 
 

Contestaţii 
25.10.2018 

 
Anunţarea rezultatelor finale 

26.10.2018 


