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Tolerance and equality promote kindness

Școli participante:

1. Colegiul Tehnic ION HOLBAN – Iași, Romania – coordonator

Organizaţii partenere:

2.  „Lazdiju Motiejaus Gustaicio gimnazija” – Lazdijai, Lituania

3. „Profesionalna gimnazia po iadrena energetika "Igor Kurtchatov"” – Kozloduy, Bulgaria

4.  „ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GUGLIONESI” – Guglionesi, Italia

5. „Carsamba Fen Lisesi ”- Carsamba, Turcia

Grant total al proiectului – 157 207 euro
Grant alocat Colegiului Tehnic ,,Ion Holban” Iași - 34 929 euro  



Scopul proiectului nostru „Toleranța și egalitatea promovează bunătatea” este de a face elevii să

împărtășească valorile universale ale respectului, toleranței și empatiei față de oamenii din jurul lor, chiar 

dacă sunt diferiți față de ei.

O1.Reducerea cazurilor de violență cu 8% prin formarea la 200 de elevi din școlile participante a 

respectului reciproc, toleranței și grijei pentru colegi în primii 2 ani ai proiectului, prin dezvoltarea unei

strategii comune împotriva violenței

O2. Îmbunătățirea metodelelor actuale utilizate pentru a combate agresiunea, violența și discriminarea în

școlile partenere de către cei 52 de profesori participanți în termen de 24 de luni, prin elaborarea unui

ghid de bune practici și prin partajarea acestor metode cu profesorii, părinții și alte părți interesate

O3.Dezvoltarea abilităților de comunicare și interculturale, precum și a competențelor digitale și de limbă

engleză la 100 de elevi în timpul proiectului
O4. Creșterea abilităților de lucru în echipă și integrare socială pentru 100 de elevi abilități care pot fi 

transmise restului elevilor acasă prin ateliere și proiecte comune în timpul desfășurării proiectului.

Proiectul își propune să unească elevii sub ideea de diversitate și acceptarea diversității, căutând

modalități de a transmite astfel de valori. În primul rând, intenționăm să promovăm egalitatea la toate

nivelurile.



Mobilitățile propuse în acest proiect sunt: 

C1-”Violență și discriminare în școli”- Aspecte generale (martie 2021- România) 3 profesori din fiecare școală

– întâlnire a profesorilor – reprogramată pt luna septembrie 2021 

C2-Agresiune. Tipuri de agresiune. Aplicații digitale pentru o școală prietenoasă (martie 2021- România) 5 

elevi și 2 profesori însoțitori - reprogramată pt luna septembrie 2021 

C3-Spuneți NU gândirii stereotipe ( mai 2021 Turcia) 5 elevi și 2 profesori însoțitori va fi reprogramată

C4-Spune NU violenței (octombrie 2021- Italia) 5 elevi și 2 profesori însoțitori va fi reprogramată

C5-Spuneți NU intimidării (martie 2022 - Bulgaria)

C6-Spuneți DA egalității (mai 2022 - Lituania)

Rezultatele proiectului:

-o analiză comparativă a violenței școlare și a discriminării din țările și școlile noastre

-un ghid privind strategia comună de combatere a violenței și discriminării în școlile noastre

-o revistă online scrisă și publicată de elevi (studii, observații, analize) după mobilitățile acestora

-un calendar cu cele mai importante momente din întâlnirile elevilor realizat cu aplicația QR Generator

- site-ul web al proiectului

- Pagina etwinning, pagini FB

- expoziții: fotografie, postere

- scurtmetraj anti violență



CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE SELECŢIE A

ELEVILOR

Depunerea dosarelor 02 – 11.06.2021

Evaluarea dosarelor 14 – 15.06. 2021

Afişarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor 16.06.2021

Desfăşurarea probelor de selecţie 21– 25.06.2021

Afişarea rezultatelor şi a listei de rezerve 28.06.2021

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la probele  scrise 28.06.2021

Rezolvarea contestaţiilor 29.06.2021

Afişarea rezultatelor finale şi a listei de rezerve 30.06.2021

NB. Elemente de departajare în cazul punctajelor egale:

 Rezultatele obţinute la proba de limbă engleză;

 Rezultatele obţinute la interviu.



CALENDARUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE SELECŢIE:

I. Proba de cultură generală şi TIC 21.06 – 22 .06.2021 – SALA MEDIA și LABORATORUL DE

INFORMATICĂ

II. Proba privind cunoaşterea limbii străine, (engleză), 23.06 - 24.06.2021 – SALAMEDIA

III. Interviul de autoprezentare 24.06 - 25.06.2021 – SALAMEDIA.



CONDIŢII DE SELECŢIE: 

▪Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu Admis sau Respins; 

▪Motivaţia de participare la activităţile proiectului; 

▪Rezultate bune la învăţătură (media generală peste 8,00) în anul şcolar anterior 2019 - 2020; 

▪Media minim 9 (nouă) la purtare din anul anterior desfăşurării mobilităţii; 

▪Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare, pregătire, consiliere); 

▪Cunoaşterea limbii engleze la nivel european minim A1. 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ: 

• Cerere de înscriere (formular tip); 

• Copie xerox după cartea de identitate; 

• CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip); 

• Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia de a participa la proiect, calităţile personale şi 

competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului (formular tip); 

• Acord părinţi/aparţinător legal pentru participarea la selecţie (formular tip); 

• Recomandarea profesorului de la clasă pentru cunoştinţele de limba engleză (formular tip); 

• Recomandarea de la profesorul diriginte (formular tip); 



CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ: 

• Cerere de înscriere (formular tip); 

• Copie xerox după cartea de identitate; 

• CV în format Europass/european semnat de candidat (formular tip); 

• Scrisoare de intenţie semnată de candidat care prezintă motivaţia de a participa la proiect, calităţile

personale şi competenţele care îl recomandă pentru selectarea în grupul ţintă al proiectului (formular tip); 

• Acord părinţi/aparţinător legal pentru participarea la selecţie (formular tip); 

• Recomandarea profesorului de la clasă pentru cunoştinţele de limba engleză (formular tip); 

• Recomandarea de la profesorul diriginte (formular tip); 

• Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului (formular tip); 

• Acordul scris privind utilizarea datelor personale (formular tip); 

• Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/medicul de familie, semnată şi ştampilată de acesta, care să 

ateste că elevul nu suferă de boli cronice şi că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de 

deplasare. 

IMPORTANT: 

Selecţia participanţilor va fi realizată de către Comisia de Selecţie numită prin Decizie Internă de către 

conducerea şcolii, astfel încât să fie evitat conflictul de interese. 



Vă aștept să participați la proiect și 
vă doresc mult succes!


