
 

 
 

 
 

 

COMISIA PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EUROPENE 

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

 
Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 

nr. 2019-1-ES01-KA229-065600_3, finanţat de CE, cu titlul 

Active Performant Personalised Lifelong Education/ 

Educaţie activă, performantă, personalizată, pe durata întregii vieţi 

care se va derula în perioada 1 septembrie 2019 – 31 august 2021 

 

De ce acest proiect? 

 

- pentru a derula activităţi relevante în vederea orientării în carieră a elevilor şi pregătirii lor pentru piaţa 

muncii; 

- pentru a implementa strategii didactice inovative, care să conducă la o educaţie şi formare de calitate a 

elevilor; 

- pentru a sprijini dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor, cu rezultate pe termen lung. 

 

Ce urmărim prin acest proiect? 

1. Implementarea de strategii inovative (ICT şi învăţare bazată pe noile tehnologii; învăţare experienţială) 

pentru a creşte motivaţia elevilor pentru dezvoltarea lor personală şi profesională; 

2. Dezvoltarea de competenţe transversale şi soft în rândul elevilor prin participarea la activităţi de proiect 

derulate local şi internaţional; 

3. Schimbul de bune practici între şcolile partnere cu privire la diferitele abordări pentru o educaţie de succes 

şi o pregătire de calitate a elevilor, racordată la standardele internaţionale; 

4. Îmbunătăţirea competenţelor lingvistice (engleză) şi a abilităţilor de comunicare ale elevilor şi profesorilor 

participanţi la proiect; 

5. Dezvoltarea unui mod de gândire independent şi promovarea interculturalităţii, atât pentru elevi cât şi 

pentru profesori; 

6. Promovarea dimensiunii europene în educaţie. 

 

Cine sunt partenerii? 

• Colegio Concertado Nuestra Señora del Carmen. Fundación Educarte – Leon, Spania (coordonator); 

• Alytaus Profesionio Rengimo Centras – Alytus, Lituania; 

• Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi – Nazilli, Turcia; 

• 2nd General Lyceum of Xanthi – Xanthi, Grecia; 

• Insignare Associacao de Ensino e Formacao – Ourem, Portugalia. 

 

Rezultate estimate 

1. Website cu resurse educaţionale; 

2. Bază de date cu activităţi concepute şi realizate pentru a sprijini dezvoltarea competenţelor 

transversale; 

3. Kit de supravieţuire (în engleză şi în limbile naţionale) pentru o mai bună cunoaştere a culturii 

ţărilor partenere; 

4. Seminarii şi vizite de studiu în mediul academic şi la agenţie economici, pentru o mai bună orientare 

în carieră şi o mai bună inserţie pe piaţa muncii. 



 

 

 

 

Echipa de management a 

 
Parteneriatului strategic Erasmus+ Acţiunea Cheie 2 

nr. 2019-1-ES01-KA229-065600_3, finanţat de CE, cu titlul 
 

Active Performant Personalised Lifelong Education/ 
Educaţie activă, performantă, personalizată, pe durata întregii vieţi 

 
 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 cele 10 mobilităţi, 
în perioada 1 septembrie 2019 – 31 august 2021 

în ţările reprezentate de şcolile partenere din Turcia, Grecia, Lituania, Spania şi Portugalia 
 

* Membrii echipei de implementare vor fi selectaţi pentru participarea la mobilităţi de către echipa de management a proiectului, 
ţinându-se cont de: punctajul obţinut la selecţie, competenţele lingvistice, activitatea depusă în cadrul proiectului şi disponibilitatea 

cadrului didactic de a însoţi elevi. 
 

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

 
Criterii de selecţie pentru profesori: 

- cunoaşterea limbii engleze şi competenţe IT (Microsoft Office minim); 
- proiecte educaţionale coordonate şi în care au fost implicaţi elevi; 

- calitatea de profesor diriginte al unui colectiv de elevi, responsabil cu activităţi educative sau  
organizator de activităţi cu agenţii economici; 

- activităţi de formare în domeniul orientării şi consilierii şcolare; 
- competenţe necesare derulării activităţilor pe temele stabilite prin proiect; 

- 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; 
- fişă de autoevaluare; 

- CV Europass şi documente justificative. 
 

Când se depun dosarele? 
Perioada 17 - 24.10.2019, 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) 

 
Anunţarea rezultatelor: 25.10.2019 

 
Contestaţii: 25.10.2019 

 
Anunţarea rezultatelor finale: 28.10.2019 


