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Context: 

Din luna septembrie 2019 până în luna august 2021 la Şcoala Gimnazială „Grigore Moisil", Ploiești 
se vor derula două parteneriate strategice Erasmus+, finantate de Comisia Europeană, prin intermediul 
A.N.P.C.D.E.F.P.: 

 

1. HOW TO SURVIVE IN NATURE, număr de referință - 2019-1-LT01-KA229-060736_5,  
 
Parteneri: 

Kretingos rajono Kartenos mokykladaugiafunkcis centras, Kartena, Lituania 
Ali Fuat Cebesoy Ilkokulu,  Istanbul, Turcia 
Osnovna sola Celje, Slovenia 
Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja, Portugalia 

 

Este un parteneriat strategic între cinci şcoli din: Slovenia, Romania, Turcia, Portugalia şi Lituania 

care are ca punct de plecare faptul că în prezent copiii trăiesc în cea mai mare parte între cei patru pereți ai 

apartamentelor, caselor și școlilor lor. Din cauza aceasta, ei sunt din ce în ce mai puțin familiarizați cu 

natura și acest lucru îi poate face și mai puțin responsabili față de mediu în viitor. Există multe dovezi că 

natura are multe beneficii asupra psihicului copiilor, iar contactul cu ea ar putea îmbunătăți capacitatea lor 

de a se concentra în clasă sau pentru a învăța mai eficient acasă. 

Obiectivele proiectului sunt: 
1. Îmbunătățirea competențelor profesorilor în proiectarea activităților în aer liber și integrarea lor în mod 
regulat in activitatea școlară 
2. De a permite profesorilor din țările UE să colaboreze pentru a produce rezultate comune ce vor putea fi 
utilizate în continuare în școlile lor, precum și în alte școli 
3. Promovarea naturii ca mediu eficient de învățare 

4. Îmbunătățirea și dobândirea de abilități și competențe de către elevi 
5. De a-i ajuta pe  părinți să conștientizeze faptul că timpul petrecut de copii în aer liber este foarte 
important 
6. Dezvoltarea gândirii critice a elevilor și a profesorilor și a competențelor interculturale 
7. Dezvoltarea abilităților de comunicare și interpersonale în rândul participanților la proiect. 
 
Grup tintă: elevii ciclului primar 
 

2. I WILL BE IN BUSINESS WORLD,  număr de referință 2019-1-PL01-KA229-064938_2 
 

Proiectul a fost elaborat cu intenția de a aduce împreună elevi din diferite țări europene, creând un 
spațiu pentru învățare unul de la celălalt, astfel încât să se lucreze pentru a atinge obiective comune. 

Deși pare sofisticat, antreprenoriatul ar trebui să fie o abilitate cheie a cetățenilor moderni, deci nu 

este așa uimitor că elevii ar trebui să se familiarizeze cu primele noțiuni încă din ciclul primar  primar. Simțul 

inițiativei elevilor creează un spațiu pentru creșterea personală și le va permite acestora să găsească o 
zonă în care pot deveni lideri mai târziu. 
 
Parteneri: 

Zespol Placowek Oswiatowych,  Platerów, Polonia 
Huseyin Ayaz Ortaokulu, Istanbul, Turcia 
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2nd Primary School of Iraklia, Iraklia, Grecia 
Agrupamento de Escolas do Vale de S.Torcato, Guimarães, Portugalia 

 
Obiective 
1. Să înzestreze elevii cu instrumentele necesare dezvoltarii simțului inițiativei 
2. Să descopere și exploreze oportunitățile pe care UE le oferă 
3. Să promoveze toleranța și diversitatea juxtapunând culturile europene 
4. Să ofere spațiu pentru colaborarea internațională 
5. Să îmbunătățeasca abilitățile de comunicare și lingvistice ale elevilor 
6. Să dobândească unele cunoștințe legate de antreprenoriat 
7. Să popularizeze ideea și cunoștințele start-up-urilor 
8. Să se concentreze pe dezvoltarea creativității și a gândirii critice 
9. Să creeze un mediu pentru cooperarea dintre școli și antreprenorii locali 
 
Activitatea desfaşurată în cadrul proiectului: 

 este benevolă și neremunerată; 
 reprezintă un beneficiu pentru elevii, familiile acestora și profesorii școlii 

 contribuie la dezvoltarea personală a participanților prin implicarea într-un proiect de internațional 

 reprezintă o oportunitate de a participa la un schimb de experiență profesională 

 contribuie la îmbunătățirea practicii profesionale 
 

Criterii de selecție 

 profesor calificat încadrat ca titular la ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” 
MUNICIPIUL PLOIEŞTI;  

 motivația de a participa la un asemenea proiect;  
 expertiză în managementul și implementarea proiectelor europene  
 implicarea activă în viața școlii în ultimii 5 ani și disponibilitatea de a lucra peste program în 

scopul participării la activităţile locale ale parteneriatului (diseminare, evaluare, activități cu 
elevii, elaborare planuri de lecție, realizare produse finale etc.); 

 abilități de time management (respectarea termenelor de realizare și predare a unor materiale);  
 competențe în tematica proiectului;  
 competențe privind elaborarea și aplicarea de ateliere de lucru/cursuri;  
 competenţe lingvistice (competenţe de comunicare în limba engleză cel puţin de nivel mediu 

A2);  
 competenţe în comunicare, gestionarea situaţiilor conflictuale, negociere, munca în echipă;  
 competențe organizatorice și manageriale;  
 competenţe digitale (realizare materiale PPT, editare Word, prelucrare imagini – obligatoriu, 

realizare site-uri etc., editare video si audio) 
 
Înscrierea se face pe bază de dosar de candidatură 

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:  
 Cerere adresată Comisiei de selecție (Anexa 1) - semnată și datată de participant 
 Curriculum Vitae;  
 Scrisoare de intenţie 
 Formular de candidatură (Anexa 2);  
 Fișă de evaluare (Anexa 3) 
 Declarație privind timpul liber disponibil pentru activitățile proiectului (Anexa 4) 
care vor fi depuse la secretariatul școlii până la data de  30 octombrie ora 12:00. 
 
Cadrele didactice selecţionate vor îndeplini una dintre următoarele responsabilități: 
 
RESPONSABIL COMUNICARE, PROMOVARE ȘI DISEMINARE   
Elaboreză planul de diseminare al proiectului;  



Parteneriate strategice ERASMUS+ 2019 - 2021 
ŞCOALA  GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

Str. Laurilor, nr. 2A, tel. /Fax: 0244 567036, E-mail: grigore_moisil2003@yahoo.com 
 

Se asigură că activitățile de diseminare și exploatare a rezultatelor se desfășoară conform planului 
de diseminare stabilit;  
Menține contactul cu media;  
Menține contactul cu elevii și părinții prin Facebook, e-mail etc;  
Participă la organizarea evenimentelor de diseminare;  
Participă la realizarea materialelor de diseminare;  
Participă la realizarea raportului intermediar și raportului final;  
Facilitează comunicarea dintre profesori – elevi – părinți – comunitatea locală;  
Participă la întâlnirile cu elevii și părinții elevilor participanți în echipa de proiect;  
Postează periodic la Colțul Erasmus şi pe pagina proiectului informații despre activitățile derulate 
 
RESPONSABIL ACTIVITĂȚI LOCALE   
Se asigură că sunt elaborate materialele necesare în cadrul activităților locale;  
Ține evidența activităților locale, completând jurnalul proiectului   
Participă la organizarea activităților locale;  
Când este cazul ia legătura cu prestatorii de servicii (cazare, transport, mese)  
Comunică cu partenerii locali în vederea diseminării rezultatelor;  
Participă la realizarea raportului intermediar și a raportului final;  
Se asigură că sunt elaborate materialele necesare în cadrul mobilităților și în cadrul activităților 
locale;  
Participă la realizarea materialelor necesare în cadrul proiectului;  
Oferă informații referitoare la sistemul de învățământ din România,  
Participă la întâlnirile cu elevii și părinții elevilor participanți în echipa de proiect;  
Postează periodic la Colțul Erasmus şi pe pagina proiectului informații despre activitățile derulate 
 
RESPONSABIL MULTIMEDIA:  
Participă la realizarea materialelor necesare a fi prezentate la întâlnirile de proiect 
Strânge şi organizează toate materialele realizate în cadrul proiectului 
Actualizează permanent conținutul site-ului proiectului 
Încarcă pe pagina proiectului şi pe platforma E-Twinning materialele realizate în cadrul proiectului 
Completează jurnalul activităților proiectului 
Realizează conturi de utilizator pentru elevi și profesori;  
Facilitează lucrul elevilor și profesorilor pe platforma E-Twinning;  
Participă la reuniuni de prezentare;  
Participă la întâlnirile cu elevii și părinții elevilor participanți în echipa de proiect;  
Participă la realizarea raportului intermediar și raportului final;  
Postează periodic la Colțul Erasmus şi pe pagina proiectului informații despre activitățile derulate. 
 
RESPONSABIL MOBILITĂȚI  
Participă la selecția realizată înainte de fiecare mobilitate;  
Stabilește măsurile de protecție și siguranță ale grupului;  
Pune la dispoziția participanților informații culturale despre ceilalți parteneri din proiect pentru a 
facilita procesul de învățare interculturală;  
Se asigură că sunt elaborate şi traduse în/din limba engleză materialele necesare în cadrul 
mobilităților și în cadrul activităților locale;  
Participă la realizarea materialelor necesare în cadrul proiectului;  
Comunică cu partenerii din celelalte țări;  
Se asigură că participanții dețin toate actele necesare călătoriei;  
Participă la organizarea întâlnirii de proiect din România;  
Se asigură că barierele lingvistice sunt depășite și comunicarea se desfășoară eficient;  
Se asigură că elevii dețin toate actele necesare călătoriei;  
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Postează săptămânal pe pagina proiectului informații despre activitățile derulate 
Participă la întâlnirile cu elevii și părinții elevilor participanți în echipa de proiect;  
 
 
Rezultatele selecţiei vor fi anunţate până pe data de 1 noiembrie 2019. 
 
 
Coordonator proiecte, 
Prof.înv.primar. Alina Maria Nica  
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ANEXA 1  

CERERE DE ÎNSCRIERE 

ÎN ECHIPA DE IMPLEMENTARE 

A PARTENERIATULUI STRATEGIC ÎNTRE ȘCOLI 

       HOW TO SURVIVE IN NATURE/ I WILL BE IN BUSINESS WORLD I WILL BE IN  

 

Doamnă Director, 

 
 

Subsemnatul,__________________________________, vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul 

pentru selecția în echipa de implementare a Parteneriatului strategic între școli, având titlul 

_________________________________________________________________________________ . 

Menționez că îndeplinesc condițiile de înscriere la concurs, fiind profesor titular cu norma de bază la 

Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil”, Ploiești, specialitatea__________________________. Declar că am 

luat la cunoștință de prevederile legale în vigoare europene și din România, cunosc informațiile din Ghidul 

Programului Erasmus+ 2019, Apelul Național la propuneri de proiecte Erasmus+ 2019, disponibile pe site-ul 

www.erasmuplus.ro.  

Dacă voi fi selectat în echipa de implementare a proiectului, mă oblig să particip la toate activitățile 

incluse în proiect, să mă implic în derularea acestora, în bune condiții și să răspund tuturor solicitărilor 

venite din partea echipei de management. 

Subsemnatul, ______________________________, declar că informațiile furnizate în dosarul de 

candidatură sunt complete și corecte.  

 

 

 

 

                     Data:         Semnătura,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.erasmuplus.ro/


Parteneriate strategice ERASMUS+ 2019 - 2021 
ŞCOALA  GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

Str. Laurilor, nr. 2A, tel. /Fax: 0244 567036, E-mail: grigore_moisil2003@yahoo.com 
 

ANEXA 2  

 

Formular de candidatură privind participarea la  

Proiectul de parteneriat strategic 

______________________________________________________ 

 

 

Nume şi prenume candidat.................................................................... 

  

Întrebarea 
 

Răspunsul candidatului 

Punctaj 

Maxim Acordat 

Cum vă veţi pregăti pentru 

participarea la activităţile 

proiectului? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Vă rugăm să descrieţi 

nevoile dumneavoastră de 

formare. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Vă rugăm să explicaţi în ce 

mod veti integra activitatile 

proiectului in activitatea la 

clasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Vă rugăm să explicaţi în ce 

măsură activităţile 

proiectului vor putea 

contribui la îmbunătăţirea 

activităţii dumneavoastră 

curente/viitoare. 

 

10 

 

Vă rugăm să descrieţi 

impactul aşteptat al 

activităţilor proiectului 

asupra competenţelor 

personale şi profesionale, 

inclusiv beneficiile 

lingvistice şi interculturale.   

 

10 

 

Care este motivaţia 

dumneavoastă pentru a 

participa la activităţile 

acestui proiect? 

 

10 
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Care credeti ca ar fi rolul 

cel mai potrivit pentru 

dumneavoastră în echipa 

acestui proiect ?  
(a se verifica anunţul) 

 

10 

 

Care va fi valoarea 

adăugată pe care selectarea 

dumneavoastră în echipă o 

va asigura proiectului? 

 

10 

 

Ce impact va avea 

eventuala selectare a  

dumneavoastră la acest 

proiect asupra elevilor 

dumneavoastră? 

 

10 

 

Ce impact va avea acest 

proiect asupra activităţii 

şcolii în general? 

 

10 

 

Total 
 100 

Pct 
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ANEXA 3  

 

FIȘA DE EVALUARE 

 

Numele și prenumele profesorului: ................................................................................. 

Proiectul .................................................................................... 

 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de selecție 

Punctaj 

maxim 

 
Autoevaluare 

Punctaj 

acordat de 

comisia de 

selecție 

1. 

Implicare în proiecte  internaţionale/naţionale (se 

vor preciza: titlul proiectului, perioada derulării 

acestuia, sursa de verificare, rolul candidatului în 

proiect: scriere, coordonare, implementare, 

monitorizare, evaluare, participarea la redactarea 

raportului final) 2 puncte/ proiect/rol  (fişele 

activităţilor realizate) 

 

20 p   

2. 

Competențe de comunicare în limba engleză (se va 

detalia, precizând nivelul de cunoaștere: scris, 

citit, vorbit) 

(10 puncte-nivel avansat; 6 puncte-nivel mediu; 2 

puncte-nivel începător) 

10 p   

3. 

Competenţe digitale 

a) operare Microsoft Office (Word, Excel, 

Powerpoint, Prezi) (4 puncte-nivel avansat; 2 

puncte-nivel mediu) 

b) site-uri realizate; 3 puncte 

c) diverse activități bazate pe utilizarea resurselor 

digitale, montaj audio, video 3 pct 

10 p   

4. 

Capacitate de a desfășura activități non-formale cu 

parintii sau alti adulti 2,5p/activitate 

 

10 p   

5. 

Capacitate de elaborare sau interpretare a 

chestionarelor de evaluare (se va justifica detaliat) 

2p/activitate 

 

 

10 p   

6. 

Activităţi de diseminare a rezultatelor unui proiect, 

sau în urma participării la un curs de formare (se 

va justifica detaliat – procese verbale/tabele 

diseminare) 2p/activitate, publicare articole, 

prezentare lucrări la conferinţe, simpozioane. 

 

 

10 p   
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7. 

Capacitate de lucru în echipă, (activitati 

desfăşurate în echipă alături alte cadre didactice) 

2,5 p/activitate 

10 p   

8. 

Capacitate de întocmire corectă, coerentă, de 

calitate, a unor materiale necesare în proiect 

(pliante, broşuri, colţul proiectului, rapoarte, 

produse finale, exemple de activităţi, prezentările 

din cadrul întâlnirilor etc.) 2 p/activitate 

20 p   

9. 
Experienţă în domeniul coordonarii şi organizării 

de evenimente la nivelul şcolii (2,5p/activitate) 
10 p   

10. 
 Activități desfășurate care se încadrează în 

tematica proiectului (2p/activitate) 
10 p   

11. 
Activități de voluntariat/iniţiative la nivelul şcolii 10 p 
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ANEXA 4  

 

DECLARAŢIE PRIVIND TIMPUL LIBER DISPONIBIL PENTRU ACTIVITĂŢILE 

PROIECTULUI  ________________________________________________________ 

 

 Subsemnatul/a......................................................................................., profesor la Scoala Gimnaziala 

“Grigore Moisil”, Ploiesti, declar pe propria răspundere că, în cazul în care sunt selectat/ă să fac parte din 

echipa proiectului _________________________________________________________________, dispun 

de următorul timp liber pe care îl pot aloca activităţilor proiectului după cum urmează: 

 

I. În timpul şcolii  

 

Ziua Intervalul orar 
Total ore 

disponibile 

Luni   

Marti   

Miercuri   

Joi   

Vineri   

Sambata   

Duminica   

 

II. În timpul vacanţelor şcolare 

 

Ziua Intervalul orar 
Total ore 

disponibile 

Luni   

Marti   

Miercuri   

Joi   

Vineri   

Sambata   

Duminica   

 
Observaţie: se vor completa tabelele de mai sus, ţinând cont de numărul de ore din norma didactică, nedepăşind 

8 ore/zi. 
 

Comentarii:.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

  

Data..................................     Semnătura.......................................... 

 
  

  


