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COMISIA PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EUROPENE
din Liceul i ehnologic Economic „Virgil Madgearu” vă aduce la cunoştinţă
IÎC E U L TEHNOLOGICEI
“VIRGiL MADGEARl

'

V

INTRARE/IEŞIRE

, ,

Barteneriatul de parteneriat strategic Erasmus+ Acţiunea Cheie 2
nr. 2018-1 -ROOl -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 familiariza 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 acţiune 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.
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Echipa de management a
Parteneriatului strategic Erasmus+ Acţiunea Cheie 2
nr. 2018-1-R001-KA229-049429, finanţat de CE, cu tidul
Act, Connect, Transform for the World Peace/

Acţionează, Conectează-te,
Pacea universală
inectează-te, Transformă pentru P;
vă aduce la cunoştinţă procedura de
SELECŢIE A UNUI ELEV PENTRU COMPLETAREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE
ce vor pardcipa, alături de profesori, la a patra activitate de învăţare transnaţională,
în perioada 26 aprilie - 2 mai 2020, în Catania, Italia,
cu tema Abordări inovative pentru promovarea Păcii
Cine se poate înscrie?
- elevi ai Liceului Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi din clasele IX-XII, fără abateri disciplinare;
Criterii de selecţie pentru elevi:
- apartenenţa la Clubul de Pace ACT+;
- participare la activităţile Clubului de Pace ACT+;
- interes faţă de activităţile proiectului;
- cunoaşterea limbii engleze (cel puţin nivel mediu) şi competenţe IT (Microsoft Office minim);
- aptitudini şi competenţe de comunicare şi lucru în echipă;
- asumarea responsabilităţilor legate de desfăşurarea proiectului
(program de lucru, activităţi, deplasări, evaluare, diseminare);
- acordul scris al părinţilor.
Cum se realizează înscrierea elevilor?
Prin depunerea la secretariat a unui dosar care să cuprindă:
- cerere de înscriere (la secretariat);
- CV Europass, cu menţionarea activităţilor Clubului, la care a participat;
- scrisoare de intenţie privind implicarea în activităţile corespunzătoare tematicii întâlnirii la care se înscrie;
- copie Carte de identitate;
- acordul scris al părinţilor că permit deplasarea în străinătate a elevului.
Când se depun dosarele?
Perioada 3 - 10.02.2020, 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: 11.02.2020
Contestaţii: 12.02.2020
Anunţarea rezultatelor finale: 13.02.2020

C O M P O N E N Tj Ă D O S A R D E S E L E C Ţj IE

Parteneriatul strategic Erasmus+ Acţiunea Cheie 2
nr. 2019-1-ES01-KA229-065600_3, finanţat de CE, cu titlul
A ct , Connect , Transform for the W orld Peace /
A cţionează , Conectează -te , T ransformă pentru Pacea universală

1. cerere de înscriere (la secretariat şi pe www.economic2.ro);
2. CV Europass cu menţionarea activităţilor şcolare şi extraşcolare din cadrul Clubului de
Pace Act+ în care v-aţi implicat;
3. documente justificative pentru activităţile şcolare şi extraşcolare menţionate;
4. scrisoare de intenţie din care să reiasă: interesul faţă de tematica întâlnirii: Abordări
•>

•>

inovative pentru promovarea Păcii, beneficiile participării la mobilitate şi modalităţi de
implicare în cadrul proiectului până la finalizarea acestuia (31 august 2020);
5. copie Carte de identitate;
6. acordul scris al părinţilor că permit deplasarea în străinătate a elevului.

Documentele vor fi aşezate în ordinea prezentată mai sus într-un dosar din PVC CU
ŞINĂ, FĂRĂ FOLII DE PLASTIC.
Dosarele se depun la secretariatul şcolii, în termenul stabilit (3 — 10 .0 2 .2 0 2 0 ) şi vor
primi număr de înregistrare.
Vor fi validate şi evaluate doar dosarele complete.
Evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii engleze se va face prin susţinerea unui
interviu cu dna. prof. Anca Patrichi, jo i, 6 fe b ru a rie , o ra 1 4 .0 0 , în c o rp u l B , respectiv lu n i,
10 fe b ru a rie , o ra 12 .0 0 , în c o rp u l A .
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Subsemnatul/a, ...................................................................................................... , elev/ă la
Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” —Iaşi, clasa..............., doresc să mă înscriu la
selecţia pentru formarea echipei de implementare pentru mobilitatea din Catania, Italia, în
cadrul Parteneriatului strategic Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 finanţat de Comisia Europeană cu
nr. 2018-1-RO01-KA229-049429, cu titlul A c t, C o n n e c t, T ra n s fo rm fo r th e W o rld
P e a c e / A c ţio n e a z ă , C o n e c te a z ă -te , T ra n s fo rm ă p e n tru P a c e a u n iv e rs a lă .

In acest sens, declar pe proprie răspundere că sunt interesat de tematica întâlnirii
transnaţionale de învăţare - Abordări inovative pentru promovarea Păcii, am desfăşurat
anterior activităţi extraşcolare relevante în cadrul Clubului de Pace Act+ (a se vedea lista din
CV), ştiu să utilizez instrumentele Microsoft Office (Word, PowerPoint etc.) şi am aptitudini
şi competenţe de comunicare şi lucru în echipă, iar cunoştinţele de limbă engleză sunt de nivel
A2/B1/B2/C1, conform cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine. In
semestrul I al anului şcolar 2019-2020, media la Purtare este.................
In cazul selectării în echipa de proiect, declar că îmi voi asuma toate responsabilităţile
legate de buna implementare a proiectului (program de lucru, realizare activităţi, deplasări,
evaluare, diseminare). De asemenea, părinţii mei/reprezentanţii mei legali sunt de acord cu
deplasarea mea în străinătate şi întocmirea tuturor documentelor necesare.
Imi doresc să particip la mobilitatea din Catania —Italia deoarece:

Data

Semnătura

