Programul ERASMUS +, KA 229 – Parteneriat strategic în domeniul educației şcolare - proiecte
de schimb interşcolar
Beneficiar: COLEGIUL NAȚIONAL ANASTASESCU ROȘIORII DE VEDE
Titlul proiectului: " Landscape yesterday and today "
Număr contract: 2019-1-CZ01-KA229-061168_2
NR. _________DIN ______________
APEL DE SELECȚIE
AL ELEVILOR PARTICIPANȚI LA PROIECTUL Landscape

yesterday and today

DESCRIEREA PROIECTULUI:

Proiectul se adresează elevilor şi cadrelor didactice de la Colegiul Naţional „Anastasescu”
care doresc sa participe la un proiect al cărui principal obiectiv este dezvoltarea unor aptitudini şi
competenţe în domeniul protecției mediului.
Acest proiect denumit „Landscape yesterday and today” este axat pe cercetarea peisajului
din jurul nostru, încearcă să surprindă schimbările petrecute în peisaj și să le explice din punct de
vedere istoric, biologic, geografic și de mediu. Vom explora aceste schimbări în mod cuprinzător,
astfel încât elevii să-și dea seama mai bine că o mică schimbare poate prvoca o mulțime de alte
schimbări în peisaj.
Scopul principal al proiectului este utilizarea tehnologiilor digitale în protecția
mediului.Peisajul înconjurător este foarte important pentru noi, este locul în care ne relaxăm și pe
care îl folosim atât mult. Așadar, considerăm că este important să îi facem pe elevii din Europa să
realizeze că peisajul s-a schimbat mult și rapid și că este necesar să-l folosim în mod rezonabil.
Pentru a-i face pe elevi să fie interesați de explorarea peisajului, vom profita de învățarea pe teren
care este atractiva pentru elevi, precum și de tehnologii moderne precum GIS sau GPS. Acestea ne
vor ajuta să explorăm terenul și creeăm produsul final al proiectului.


Școli partenere:

• Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město, din Stare Mesto, Republica Cehă
(coordonator)
• Escola Secundária de Loulé, din Loule, Portugalia
• NTI Gymnasiet Lund, din Lund, Suedia
Perioada de implementare: 01.09.2019 – 01.09.2022

Calendarul mobilităților:

-

28 februarie – 3 martie 2022- Loule, Portuglia
4 – 7 aprilie 2022 –Roșiori de Vede, România
9 – 12 mai 2022 – Stare Mesto, Republica Ceha.

GRUPUL ȚINTĂ: Elevii cu varsta cuprinsă între 15 și 18 ani, elevi ai Colegiului National „Anastasescu”

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:
• Participantul trebuie să fie elev al Colegiului Național ”Anastasescu”;
• Candidaţii trebuie să fie elevi în clasele: a X-a, a XI-a, a XII-a;
• Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit.
CONDIŢII DE SELECŢIE:
• Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu
Admis sau Respins;
• Participarea la două probe de selecție: o proba practică la informatică și susținerea unei prezentări
în limba engleză.
•
•
•
•

Motivaţia de participare la activităţile desfăşurate în timpul mobilităţii (scrisorea de intenție);
Rezultate bune la învăţătură, media generală peste 8,00 în anul şcolar anterior 2020-2021;
Media 10 (zece) la purtare;
Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, pregătire,
consiliere, diseminare);
*Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european mediu.
*Pentru fiecare deplasare în afara țării numărul de elevi va fi de minimum 4. Pentru fiecare deplasare se va
selecta minimum o rezerva.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ VA CUPRINDE:
• Cerere de înscriere (Anexa 9);
• Copie xerox după cartea de identitate;
• C.V.
în
format
Europass/european
semnat
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae ;

de

candidat

• Scrisoare de motivație (intenţie) semnată de candidat care prezintă motivaţia candidatului de a
participa la proiect, calităţile personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul
ţintă al proiectului (Anexa 6 );
• Document ce dovedeşte nivelul de studii/adeverinţă din care să reiasă anul de studiu şi
specializarea, media generală, purtare şi limba engleză ( aceasta adeverință va fi solicitată de către
coordonatorul proiectului serviciului scretariat după depunerea dosarelor candidaților, nu este
nevoie sa o solicitati personal!!!) ;
•
•
•
•

Acord părinţi pentru participarea la selecţie (Anexa 8 );
Recomandarea de la profesorul diriginte ( Anexa 7);
Declarație și angajament participare părinte (Anexa 10);
Acoorduri privind prelucrarea datelor cu cracter personal și a imaginii personale (Anexele 11 și
12).
• Angajament de participare şi co-finanţare (anexa 13);
• Acord de voluntariat (anexa 14).

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar
din PVC cu șină. Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului.

Evaluarea şi selecţia. Atribuții ale comisiei de selecție:
 preluarea dosarelor de înscriere de la secretariat (membrii comisiei de selecție) şi verificarea
îndeplinirii cerinţelor privind conţinutul dosarului de candidatură şi a criteriilor de eligibilitate;
 calcularea Notei de selecţie -media obținută de candiați în urma evaluarii dosarului personal
și la cele trei probe scrise si practice (vezi anexa 4).
 completarea Fişei de evaluare/candidat. Acordă punctajele în consens şi ierarhizarea candidaţilor în
ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute;
 afişarea rezultatelor selecţiei prin mijloacele de informare menţionate (avizier proiect, pagina web
a proiectului, pagina web a şcolii);
Calendarul desfășurării concursului de selecție:

Etapa

Informarea elevilor

Termen

decembrie 2021

Depunerea dosarelor şi analiza acestora

25-28 ianuarie 2022

Selecţia participanților şi a rezervelor în perioada

2-4 februarie 2022

Afişarea rezultatelor şi a listei de rezerve

7 februarie 2022

Depunerea contestațiilor și soluționarea acestora

8 februarie 2022

prin publicarea rezultatelor finale

PROBE DE EVALUARE- CONȚINUTURI
1. Proba de evaluare la limba engleză: Susținerea unei prezentări în ppt sau Prezi, în limba engleză,
cu tema ” Cadrul natural și istoric al județului Teleorman”. Prezentarea se va face intr-un timp de
maximum 5 minute și trebuie să se axeze pe abordarea următoarelor elemente:
- Geografia fizică a județului
- Elemente ce privesc cadrul natural: biodiversitatea județului
- Elemente care țin de poluare și probleme de mediu ale județului
- Elemente legate de istoria județului, cu accent pe obiectivele istorice importante din județ
Se va puncta:
- Corectitudinea prezentarii
- Modalitatea de transmitere al mesajului atât prin discursul folosit cât si prin prezentarea
scrisa/vizuală în sine
- Fluența exprimării
- Originalitatea prezentarii
- Concizia și elocvența prezentării
2.

Proba practică: va consta în utilizarea câtorva operații de bază în sistemul de informații
geografice QGIS .

Elevii vor avea de efectuat următoarele sarcini:
- Inserarea hărții Open Street View în QGIS
- Adaugarea unei adnotari text pe coordonate prestabilite
- Adaugarea unei adnotari HTML pe coordonate prestabilite
- Adaugarea de straturi ( a unor hărți)
- Adaugarea unei forme geometrice la alegere pe o hartă.
Timp de lucru: maximum 15 minute.
Proba practică reprezintă 60% din rezultatul final.

Anexa 4
Proiect de parteneriat strategic în domeniul
Educației școlare în cadrul programului ERASMUS+
cu titlul Landscape yesterday and today
number 2019-1-CZ01-KA229-061168_2
FIȘA DE EVALUARE
Numele și prenumele elevului: .................................................................................
Nr Criterii de selecție

Indicatori de evaluare

crt

Punctaj
comisie

1. Evaluarea

Relevanța abilităților/calităților/experienței personale/

dosarului de

profesionale înscrise în Curriculum Vitae (format

candidatură

european) pentru activităţile prevăzute în proiect.

10puncte

CV-ul trebuie semnat de către candidat.
(5puncte)
Motivația participării la activitățile proiectului (rezultată
din scrisoarea de motivație – originalitate, acuratețe,
calitatea argumentării ideilor).
(5 puncte)

TOTAL

Fiecare document va fi evaluat și i se va acorda un punctaj de la
1 la
5

Se verifică nivelul cunoștințelor elevilor candidați în
Proba de evaluare la legătură cu elemente legte de geografia generală și locală,
istoria locală a țărilor implicate în proiect, elemente de faună
limba engleză
și floră specific aralelor geografice ale țărilor implicate în
2. 30 puncte
proiect.

Proba practică

3. informatică
60 puncte

Fiecare candidat va fi evaluat și i se va acorda un punctaj
de la 1 la 30 în urma susținerii probei practice (realizarea
unui ppt în limba engleză, pe o temă dată).
Fiecare candidat va fi evaluat și se va acorda un punctaj de la 1
la 60
în urma susținerii probei practice care va dura între 10 și 15
min

Anexa 6

SCRISOARE DE INTENȚIE
Stimată doamnă/Stimate domn,
Adresez această scrisoare ca răspuns la anunţul dumneavoastră cu privire la selectarea
membrilor grupului ţintă al proiectului. Având în vedere pregătirea mea în domeniile solicitate
de proiect, doresc să fac parte din grupul ţintă.
Consider că participarea în acest proiect îmi va permite pe viitor să
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..............................................................................................................
Sunt o persoană (daţi exemple de minimum trei calităţi care credeţi că vă recomandă
pentru participarea în proiect)

Motivele participării mele în proiect sunt următoarele (enumeraţi minimum trei motive):
1.……………………………………………………………....................…………
2.………………………………………………………………..................................
3. ……………………………………………………………….............................
Dacă veţi considera motivaţia şi calităţile mele corespunzătoare pentru participarea în
cadrul grupului ţintă la proiectul dumneavoastră, vă rog să mă contactaţi pentru detalii la adresa
de email: ……………....................................., sau la telefon ……….................………
Vă mulţumesc,
Nume şi prenume: _____________________________________________
Semnătura:_____________________________
Data: ____________________

Anexa 7
RECOMANDARE
Elevul /a _____________________________________ s-a remarcat fiind activ/ă la în mod
deosebit la disciplinele _____________________________________________, a manifestat preocupare
pentru a-şi însuşi cunoştinţele predate. Mi-am format convingerea că este un/o elev/ă conştiincios/oasă,
manifestă solicitudine la toate activităţile cerute.
Totodată a demostrat reale aptitudini de lucru în echipă în vederea realizării temelor şi proiectelor din cadrul
orelor, dar şi în afara acestora, implicându-se în diferite activităţi extracurriculare, care contribuie cu siguranţă
la dezvoltarea sa profesională şi personală.
Am de asemenea convingerea ca orice activitate pe care doreşte să o întreprindă va fi tratată cu maximum de
responsabilitate şi seriozitate, ca şi în procesul educaţional, fiind o persoană meticuloasă, perseverentă şi foarte
ambiţioasă.
_____________________este comunicativ/ă, deschis/ă, sociabil/ă şi mereu dispus/ă să accepte noi
provocări.
În

aceste

condiţii

îl/o

recomand

cu

toată

căldura

pe

elevul/a

____________________________________ pentru programul dumneavoastră Erasmus +. Pentru întrebări, vă
stau la dispoziţie la adresa de email________________________________

şi telefon: ___________________________

Prof. _______________________________
Semnătura ___________________________

data ______________

Anexa 8

Acord părinte înscriere elev

Subsemnatul, ……………………………...............………, CNP ……………………………….., CI
seria....., nr.................,domiciliat în str. ………………….……., nr. .….., localitate …………..........….,
judeţ...........................

tel.

...............................,

în

calitate

de

părinte

al

elevului

………………………...............…………., CNP …………………………..., elev în clasa ….... ., la Colegiul
Național ”Anastasescu”, îmi exprim acordul scris pentru participarea în grupul ţintă pentru implementarea
proiectului Erasmus+ ”Landscape yesterday and today”, nr. 2019-1-CZ01-KA229-061168_2, finanţat de
Uniunea Europeană.
Certific corectitudinea informaţiilor menţionate mai sus şi declar că acestea sunt complete.

Data,

Semnătura,

SE APROBĂ/
NU SE APROBĂ

Anexa 9

CERERE DE ÎNSCRIERE SELECŢIE ELEVI
PROIECT Erasmus+”Landscape yesterday and today”, nr. 2019-1-CZ01-KA229-061168_2

Subsemnatul/a
loc.……………....……,

…………………………………………..……..,
str.

…………...………,

nr.

…..,

judeţ

cu

domiciliul

…….....…………..,

în
telefon

………………...…., e-mail: ………..………………………………, elev în clasa ….., la Colegiul Național
”Anastasescu”, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la selecţia pentru constituirea echipei de proiect, pentru
mobilitatile din (menționați țara)……………………..… , din

cadrul

proiectului European Erasmus+,

”Landscape yesterday and today”, nr. 2019-1-CZ01-KA229-061168_2, care se desfăşoară în perioada
1.09.2019 – 31.08.2021.

Data,

Semnătură elev,

SE APROBĂ/
NU SE APROBĂ

Anexa 10

DECLARAŢIE ŞI ANGAJAMENT PĂRINTE
Subsemnatul/a………………......………………………………...….…,CNP…………...………
domiciliat/ă în……..………………………..…… str.........................…………………….nr...... bl .... ap.…
telefon.……............... email……...................................…...…. identificat cu … seria …… numărul
…………….

valabil

până

la

data…………….

PĂRINTELE

elevului/ei

…………………………………………………………. mă angajez ca fiul meu/fiica mea să respecte
programul activităţilor din cadrul proiectului Erasmus+”Landscape yesterday and today”, nr. 2019-1CZ01-KA229-061168_2, măsurile igienico-sanitare, regulile de circulaţie şi normele stabilite şi prelucrate
părinţilor şi elevilor.
De asemenea, mă angajez să respect cerinţele coordonatorului proiectului, să îndeplinesc sarcinile caremi revin ca părinte şi să întocmesc toate documentele solicitate de echipa de proiect pentru mobilităţi sau
pentru activităţile în cadrul cluburilor.
Declar că fiul meu/fiica mea este într-o stare bună de sănătate fizică şi psihică şi nu prezintă probleme
de orice natură, care ar putea pune în pericol integritatea sa fizică şi morală dar şi pe a celorlalţi participanţi la
activităţile proiectului. Pentru orice alte comunicări, mă puteţi contacta la nr. de telefon personal (nr. de tel. al
părintelui care semnează)…………………......…………………..........…
Declar pe propria răspundere că am fost informat(ă) cu privire la condiţiile pentru schimburile de
grupuri de elevi pe termen scurt, care vor avea loc în Portugalia(februarie -martie 2022) şi Cehia (mai– 2022)
cât şi despre modul de derulare al activităţii transnaţionale din România (aprilie 2022) şi mă angajez să
respect programul acestor activităţi.
Declar că am fost informat/ă cu privire la condiţiile renunţării copilului meu la mobilitate,
indiferent de motiv. În cazul renunţării, conform regulamentului financiar Erasmus +, voi rambursa
integral contravaloarea cheltuielilor efectuate până atunci, inclusiv diferenţa costului pentru
achiziţionarea unui bilet de călătorie pentru un alt elev.
Declar că sunt de acord ca datele personale ale copilului meu şi materialele rezultate în urma
activităţilor (fotografii, filmări etc) să fie utilizate, în scopul proiectului mai sus menţionat, pe internet, site-ul
şcolii, site-ul proiectului, Facebook, cât şi în articolele pentru presa locală/ naţională.

Data,

Semnătura,

Anexa 11
ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Subsemnatul/a,

.........................................................,

având

CNP.....................................,

domiciliat(ă)......................, str.................., bl......, sc....., et....., ap...... judeţul Teleorman, posesor al CI seria
........, numărul.......... eliberată de................, la data de ................, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi
prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Ministerul Educaţiei, conform prevederilor Legii nr.
363/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Proiectului european Erasmus +„ Landscape
yesterday and today”, nr. 2019-1-CZ01-KA229-061168_2.

Data: ______________________

Semnătura: ____________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Colegiul Național ”Anastasescu”, prin persoanele cadre
didactice desemnate cu implementarea și coordonarea proiectului, în scopul implementării activităţilor
specifice Proiectului european Erasmus +„ Landscape yesterday and today „ , Nr de referință: 2019-1-CZ01KA229-061168_2 . Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de
Legea nr. 363/2018, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă la MEN -UIPFFS.

Anexa 12

ACORD PRIVIND UTILIZAREA IMAGINII PERSONALE

Subsemnatul/a, ........................................................., având CNP.....................................,
domiciliat(ă)......................, str.................., bl......, sc....., et....., ap......, jud.Teleorman, posesor al
CI seria ........, numărul.......... eliberată de................, la data de ................, îmi exprim acordul cu
privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Ministerul Educaţiei,
conform prevederilor Legii nr. 363/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la utilizarea
imaginii personale, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Proiectului european
Erasmus +„ Landscape yesterday and today”, nr. 2019-1-CZ01-KA229-061168_2.

Data: ______________________

Semnătura: ____________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Colegiul Național ”Anastasescu”, prin
persoanele cadre didactice desemnate cu implementarea și coordonarea proiectului, în scopul
implementării activităţilor specifice Proiectului european Erasmus +„ Landscape yesterday and
today „ , Nr de referință: 2019-1-CZ01-KA229-061168_2. Vă puteţi exercita drepturile de acces,
de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 363/2018, printr-o cerere scrisă,
semnată şi datată, trimisă la M.E.N .

Anexa 13

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE SI COFINANTARE
In cadrul Proiectului european Erasmus + „Landscape yesterday and
today”, nr. 2019-1-CZ01-KA229-061168_2
Subsemnatul/a …………………………………………………………………………………,
părinte al elevului/ei................................................................................................................. de
la Colegiul Național ”Anastasescu”, clasa ……......specialitatea .................. …., declar că, în
cazul în care fiul/fiica mea va face parte din echipa de mobilitate în cadrul Proiectul Erasmus+
derulat de Colegiul Național ”Anastasescu”din Roșiorii de Vede, „Landscape yesterday and
today”, nr. 2019-1-CZ01-KA229-061168_2, va participa la toate activităţile organizate în cadrul
proiectului, conform indicatiilor oferite de echipa de management a proiectului.
Menţionez de asemenea că am luat la cunoştinţă faptul că , în conformitate cu contractul pe care
îl voi semna cu Colegiul Național ”Anastasescu”, din Roșiorii de Vede, fiul/fiica mea va primi
înaintea mobilităţii la care va participa un avans de 80% din grantul total acordat pentru
efectuarea mobilităţii. Soldul de 20% îi va fi rambursat după încheierea proiectului , cu
condiţia îndeplinirii planului de diseminare şi valorizare a rezultatelor.

Data

Semnătura

ANEXA 14.

ACORD DE VOLUNTARIAT

Subsemnatul/a………………......………………………………...….…,
CNP…………...………………domiciliat/ă în……..………………………..…….
str.........................…………………….nr ………………. bl .....….… ap.….…….
telefon.……............................……. email……...................................…....………
sunt de acord să particip ca voluntar, ocupând poziţia de rezervă în grupul ţintă în
implementarea proiectului „ Landscape yesterday and today” number , 2019-1-CZ01KA229-061168_2 finanţat de Uniunea Europeană.
În situaţia includerii în grupul ţintă, mă angajez să respect cerinţele şi calendarul
programului, să particip la toate activităţile care îmi revin şi să întocmesc toate documentele
solicitate de echipa proiectului.

Data, _____________

Semnătura, ______________________
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