LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN
ROMANU VIVU” TEACA

Anunț pentru selecția participanților la mobilitatile din
Proiectul de parteneriat strategic în domeniul școlar, parteneriate doar între școli
în cadrul programului ERASMUS+ cu titlul
“MATHS IN DAILY LIFE”
Nr de referinta 2019-1-RO01-KA229-063923_1
Apel de selecție a profesorilor si elevilor participanți în echipa de implementare a
proiectului de parteneriat strategic în domeniul școlar în cadrul programului ERASMUS+ cu
titlul
”Maths In Daily Life”, Nr. de referință: 2019-1-RO01-KA229-063923_1, care va fi derulat
de Liceul Teoretic „Constantin Romanu Vivu” Teaca, în perioada 01.09.2019 – 31.08.2021
finanţat de UE, prin Programul Erasmus+, Actiunea cheie 2 – şi derulat de Liceul Teoretic
„Constantin Romanu Vivu” Teaca, în calitate de coordonator, alături de alte 4 instituţii şcolare
partenere din Italia, Portugalia, Republica Macedonia de Nord și Turcia.
Tema principală a proiectului este împărțită în 5 sub-teme distribuite celor cinci țări
partenere. Prin urmare, există 5 schimburi de elevi:
 C1 – MATEMATICA ȘI ARTE: 10 noiembrie – 16 noiembrie 2019 – România –
finalizat;
 C2 - MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ: 17 februarie – 23 februarie 2020 – Italia –
finalizat
 C3 – MATEMATICA ÎN MIȘCARE: 04 mai – 08 mai 2020 – Portugalia;
o Se adresează elevilor din clasele a VIII – a și a XI – a cu varste între 15 – 18 ani
CRITERII DE SELECŢIE A GRUPULUI ŢINTĂ pentru elevi .
1. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE:
• Participantul trebuie să fie elev al Liceul Teoretic „Constantin Romanu Vivu”, Teaca.
• Candidaţii trebuie să facă parte din grupul țintă al proiectului Erasmus+.
• Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani pentru C3;
• Candidatul nu a/beneficiat de altă mobilitate în cadrul unor proiecte Erasmus+;
• Dosarul de candidatură va fi complet şi corect întocmit. Acest criteriu se va puncta cu
Admis sau Respins;
• Respectarea termenului de înscriere a candidaţilor. Acest criteriu se va puncta cu
Admis sau Respins;
• Gradul de implicare în activitatile proiectului din prima mobilitate;
• Rezultate bune la învăţătură în anul şcolar anterior 2018-2019;
• Media 10 (zece) la purtare;
• Disponibilitatea şi angajamentul de participare la activităţile proiectului (informare,
pregătire, consiliere);
 Disponibilitatea de a contribui cu suma de 20% din totalul cheltuielilor pentru mobilitate.
Această suma va fi restituită la finalul proiectului.
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Participantul trebuie să cunoască limba engleză la nivel european minim A2.
Testul de limba engleză va fi susținut luni 12.03.2020 de la ora 14, în cabinetul de
limba engleză.
Rezultatul la testul de limba engleză constituie principalul criteriu de departajare.
Dosarul de candidatură va conține:
o Fișa de înscriere;
o Formularul de înregistrare a grupului tinta pentru mobilitate;
o Copie xerox după certificatul de naștere/cartea de identitate;
o Scrisoare de 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;
o Declarație privind excluderea finanțării multiple;
o Acord privind utilizarea datelor personale;
o Angajament de disponibilitate faţă de activităţile proiectului;
o Acord de voluntariat pentru grupul țintă care participă la mobilitate;
o Acord părinţi pentru participarea la mobilitate;
o Declaratie cheltuieli;
o Recomandarea de la profesorul diriginte;
o Adeverință ce dovedeşte nivelul de studii/adeverinţă din care să reiasă anul de
studiu şi specializarea, media generala și media la purtare;
o Adeverinţă medicală de la medicul școlii/medicul de familie, semnată şi
ștampilată de acesta, care să ateste că elevul nu suferă de boli cronice și că
este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare.
Perioada pentru depunearea dosarelor este 03.03.2020 – 12.03.2020 la
secretariatul unității.
Formularele tip se gasesc la contabilitate.

Coordonator proiect,
Prof. Gligan Corina Adina

