2018-1-RO01-KA229-049484
programul Erasmus Plus, Acţiunea Cheie 2
parteneriate strategice doar între şcoli

Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație
(educația școlară, învățământ superior, educația adulților), formare
profesională, tineret și sport.
Erasmus + propune 3 linii de finanțare:
- ACȚIUNEA-CHEIE 1 (KA1) - proiecte de mobilitate;
- ACȚIUNEA-CHEIE 2 (KA2) - parteneriate strategice;
- ACȚIUNEA-CHEIE 3 (KA3) – proiecte de dialog structurat.

Proiectul coordonat de școala noastră, intitulat

„EUROPA PE 7 COLINE ”
este un proiect de parteneriat strategic pe axa KA2, care implică doar
școli.
Toate cele patru școli partenere sunt din orașe europene situate pe 7 coline:
Barcelona, Roma, Istanbul, Atena.

,,Europa pe 7 coline”
Nr. proiect: 2018-1-RO01-KA229-049484
Durata proiectului: 24 luni (01.10.2018 – 30.09.2020)

Parteneri:
 Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” (coordonator) - Iași, România
 Liceo Classico statale Pilo Albertelli – Roma, Italia
 Centre d'estudis Prat – Barcelona, Spania
 Sultangazi Ataturk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi – Istanbul, Turcia
 EPAL KAISARIANIS – Atena, Grecia

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, prin programul
ERASMUS+ KA2, parteneriate strategice doar între școli, prin Agenția
Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării
Profesionale.
Grant total -156264 Euro
Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Iași - 36972 Euro

Scopul proiectului este de a spori
participarea activă și performanța școlară a
elevilor cu risc de abandon școlar, care provin
din medii sociale defavorizate, prin activități de
dezvoltare a gândirii critice, competențelor
sociale, interculturale, digitale și lingvistice.

Obiective:
1. Reducerea numărului de absențe cu 10%, în primii 2 ani după
încheierea proiectului, prin implicarea elevilor în activități
extrașcolare care își vor dezvolta stima de sine și motivația pentru
învățare;
2. Reducerea numărului de cazuri de violență școlară cu 20%, în
primii 2 ani de la terminarea proiectului, prin dezvoltarea
competențelor (munca în echipă, toleranța, empatia socială);
3. Dezvoltarea competențelor interculturale, lingvistice și digitale
ale 115 elevi europeni în perioada implementării proiectului, prin
activități internaționale propuse și conștientizarea afilierii europene.
4. Îmbunătățirea competențelor didactice prin implicarea activă a
50 de cadre didactice participante la activitățile de formare în școlile
partenere, cu durata de 24 de luni, prin schimb de experiență.

Activități planificate pentru atingerea obiectivelor - rezumat
Documentația despre orașul natal: identificarea celor 7 coline, monumentele
de pe ele, bogăția culturală și personalitățile lor, relief, climă, vegetație, sol etc.
Dezvoltarea abilităților TIC prin: PPT, logo-ul proiectului, postere digitale, tur
virtual, lucru pe platforma etwinning, etc.
Abilități lingvistice și interculurale: interacțiune directă cu elevi din alte țări,
prezentări în cadrul proiectului.

Activitățile cadrelor didactice:
 schimb de bune practici privind metode și programe de reducere a abandonului
(de ex. programul MENTOR);
 dezvoltarea abilităților lingvistice prin aplicarea de noi metode interactive;
 utilizarea TIC în procesul de predare - învățare, astfel încât elevii să obțină
rezultate mai bune la școală.

Întâlniri în cadrul proiectului ,,Europa pe 7 coline”:
1. Barcelona, Spania - „Barcelona pe 7 coline” (martie 2019)
-participanți Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” – 3 profesori și 3 elevi (1 profesor
însoțitor și 2 profesori pentru formare)

2. Atena, Grecia - „Știința pe 7 coline” (septembrie 2019)
-participanți Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” – 3 profesori și 5 elevi (1 profesor
însoțitor și 2 profesori pentru formare)
3. Roma, Italia - „ Școala pentru viață” (noiembrie 2019)
-participanți Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” – 3 profesori și 5 elevi (1 profesor
însoțitor și 2 profesori pentru formare)
4. Istanbul,Turcia - "Reducerea violenței în școli și descoperirea patrimoniului
european„ (martie 2020)
-participanți Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” – 3 profesori și 5 elevi (1 profesor
însoțitor și 2 profesori pentru formare)

5. Iași, Romania - ,,Tradiții și obiceiuri culinare” ( mai 2020)

SELECŢIE ELEVI:
Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi, selectează elevi în vederea constituirii
grupului ţintă pentru proiectul
„EUROPA PE 7 COLINE” nr. 2018-1-RO01-KA229-049484.
Grup ţintă: 18 elevi înscrişi la CTIH, cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani.

MOBILITĂŢI ELEVI:
 „Centre d'estudis Prat ” – Barcelona (Spania) - martie 2019 3 ELEVI
 „1st Vocational highschool of Kaisariani” – Atena (Grecia) septembrie 2019 - 5 ELEVI
 „Liceo Classico statale Pilo Albertelli” – Roma (Italia) – noiembrie
2019 - 5 ELEVI
 „Sultangazi Ataturk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi”– (Turcia)martie 2020 - 5 ELEVI

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 2017 - 2018;
 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);

 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.

 Vor fi selectaţi suplimentar 8 elevi: câte 2 elevi pe lista de rezervă,
pentru fiecare deplasare în vederea completării grupului ţintă în cazul
neparticipării elevilor selectaţi;
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.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE
SELECŢIE A PARTICIPANŢILOR LA STAGIU

• Depunerea dosarelor

 14 – 16 XI 2018

• Evaluarea dosarelor

 19 – 20 XI 2018

• Afişarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor

 20 XI 2018

• Desfăşurarea probelor de selecţie

 21– 29 XI 2018

• Afişarea rezultatelor şi a listei de rezerve

 3 XII 2018

• Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la probele
scrise

 3 XII 2018

• Rezolvarea contestaţiilor

 4 XII 2018

• Afişarea rezultatelor finale şi a listei de rezerve

 5 XII 2018

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE SELECŢIE
I. Proba de cultură generală şi TIC, 21 – 23 XI 2018 – Laborator
informatică.
II. Proba privind cunoaşterea limbii străine (engleza), 26 – 27 XI
2018 – SALA MEDIA.

III. Interviul de autoprezentare 28 - 29 XI 2018 – SALA MEDIA.
NB. Elemente de departajare în cazul punctajelor egale:
 Rezultatele obţinute la proba de limbă engleză;
 Rezultatele obţinute la interviu.

Participanții la mobilitate vor desfășura următoarele activități:

- Înainte de mobilitate, vor participa la: formarea pedagogică, pregătirea
lingvistică pentru a atinge cel puțin nivelul A2, activitățile care au loc în
școală, vor lucra pe platforma etwinning;

- În timpul mobilității participanții vor participa activ la: ateliere, dezbateri,
seminarii, vizite de documentare. Ei vor descoperi avantajele muncii într-o
echipă internațională;

- După mobilitate, vor fi implicați activ în realizarea activităților și
produselor proiectului, precum și în diseminarea proiectului.

Succes!

Vă mulțumim!

