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APEL SELECȚIE
Apel la nivelul instituției Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret “ Tulcea
pentru selecţia participanţilor în cadrul proiectului Aquatic Environment and
Cultural&Natural Heritage(Aqua2Heritage) , nr referință proiect 2019-1-IT02KA229-063314_3, aprobat pentru finanţare în cadrul rundei 2019, Erasmus+,
Acțiunea-Cheie 2(KA2).
Proiectul are o durată de desfășurare de 24 de luni și implică o
colaborare între următoarele trei instituții: Istituto di Istruzione Superiore
Niccolò Machiavelli din Italia(țara coordonatoare), Colegiul Dobrogean “Spiru
Haret” din Tulcea, Lykeio Gonnon din Grecia și este finanțat cu sprijinul
financiar al Comisiei Europene.
INTRODUCERE
Beneficiar în Romania: Colegiul Dobrogean ,, Spiru Haret “ Tulcea
DESCRIEREA PROIECTULUI
Intr-o lume a cautarii identitatii culturale, proiectul vizeaza legaturile
existente intre mediul acvatic si dezvoltarea naturala si culturala, dar in egala
masura si contientizarea valorilor europene. Toate scolile participante se afla
in regiuni in care se observa influenta clara a mediului natural si acvatic
asupra dezvoltarii si mostenirii culturale. Echipele de proiect participante la
realizarea aplicatiei au avut in vedere legatura dintre constiinta mostenirii
culturale europene si importanta ei in dezvoltarea identitatii europene a
tinerilor si a faptului ca o colaborare stransa internationala ofera oportunitati
in dezvoltarea economica si sociala.

Datorita proiectului, elevii vor deveni constienti in legatura cu
dezvoltarea istorica a regiunii in care traiesc si importanta ei in insusirea si
promovarea valorilor europene.
SCOPUL PROIECTULUI
1. Schimbul de experiență, tehnici și idei
2. Descoperirea valorilor comune europene, de mediu si a mostenirii
culturale prin implicarea in activitati de cetatenie activa.
OBIECTIVE
Proiectul isi propune urmatoarele obiective:
1) Sa dezvolte la elevi contientizarea importantei culturii europene si a
mostenirii naturale;
2) Sa sublinieze importanta mediului acvatic pentru dezvoltarea umana,
economie si cultura;
3) Sa dezvolte constientizarea atitudinii ecologice responsabile si
importanta cetateniei active in protejarea mediului;
4) Dezvoltarea de abordari metodologice curriculare noi ;
5) Dezvoltarea abilitatilor lingvistice, sociale, digitale si de comunicare,
de gandire critica si a creativitatii.
REZULTATE ASTEPTATE
-blogul proiectului
-pagina Facebook
-eveniment eTwinning online creat de echipe
-proiect eTwinning
-eveniment online
-articole de promovare a proiectului

ACTIVITATI TRANSNATIONALE DE INVATARE
1) Intalnire transnationala in Romania-Mai 2020(despre mostenirea
culturala si naturala in Delta Dunarii)
2) Intalnire transnationala Youth European Parliament Strasbourg – MaiIunie 2020(valori europene)
3) Intalnire transnationala Grecia-Septembrie 2020(Mostenire naturala si
mituri avand la origine istoria raului Pinios)
4) Intalnire transnationala Italia- Martie 2021(Reteaua de canale artificiale
Navigli si contributia lui Leonardo da Vinci la acestea, impactul lor
asupra economiei si dezvoltarii naturale in regiune)
În timpul celor patru întâlniri transnaționale (schimburi de elevi pe termen
scurt) se vor derula o varietate de activități, cum ar fi workshop-uri, jocuri și
teste de cunoștințe, seminarii, activități de învățare prin fapte, învățare
interactivă, scriere creativă.
Se vor realiza documente media(video, podcast etc), articolele de știri,
albume, povești digitale, videoclipuri promoționale și artistice cu ajutorul
unor aplicații și instrumente digitale. Elevii vor crea teste de cunoștințe
online, chestionare și vor folosi platforme digitale de comunicare
internațională. Fiecare întâlnire transnaționala se va baza pe cunoștințele
acumulate la întâlnirea anterioară și va adăuga noi subiecte de discuție.
Documente de referinţă:
-Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/ 2011;
-Apelul naţional la propuneri de proiecte 2019;
-APEL european 2019 pentru propuneri de proiecte în Programul
Erasmus+;
-Ghidul candidatului; Ghidul programului Erasmus+

-Contractul de finanţare în cadrul programului Erasmus+, Acţiunea cheie
2, Aquatic Environment and Cultural&Natural Heritage2019-1-IT02-KA229063314_3
www.erasmusplus.ro.
OBIECTUL APELULUI DE SELECTIE
Echipa de proiect Aqua2heritage selectează pentru mobilitatea din
Strasbourg(la European Youth Event 2020) din 27 mai-2 iunie 2020, un număr
de 9 elevi:
-în funcție de competențele dovedite de către elevi(lingvistice, spirit de
echipă&leadership , implicare activă, abilități de comunicare, cunoastere
valori europene)
-elevi din clasele din clasele IX-XI (prioritate au elevii din clasele a X-a), care
vor avea cel putin varsta de 16 ani in momentul realizarii mobilitatii
PROFILUL CANDIDATULUI
-vorbitor de limba engleza nivel B1, certificat prin testul de limba
engleza;
-cunoscator al politicilor europene de cetatenie activa.
-media 10 la purtare.

PROBELE DE SELECȚIE:
- test limba engleză;
- prezentarea unei initiative civice pentru domeniul tineret ca schita de
proiect (formularea unui raspuns la una dintre intrebarile postate pe
European Youth Ideas Website) în format Times New Roman, 12, 20-25
randuri in cadrul unui interviu sustinut cu membrii echipei de selectie.

Sitografie
salto-youth.net
website-Ministerul Afacerilor Externe
wikipedia/europa.eu
europarl.europa.eu
www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/eye2020/home.html
OBLIGATII ELEVI PARTICIPANTI
Obligații asumate de participantul la mobilitate ca beneficiar al unui
grant cofinanțat cu ajutorul Erasmus+
Obligații premobilitate
-elevul selectat pentru mobilitate va participa la activitățile de pregătire
lingvistică, culturală și pedagogică;
-elevul selectat pentru mobilitate va semna contractul individual ;
-elevul selectat pentru mobilitate își va asigura documentele de călătorie,
asigurarea de sănătate;
-elevul selectat pentru mobilitate va răspunde oricărei solicitări de oferire
de feedback, monitorizare și evaluare ;
-va răspunde solicitărilor legate de actualizarea proiectului pe platforma
eTwinning.
Obligații în timpul mobilității ale elevului:

-va participa la toate activitățile de proiect, respectând agenda zilnică;
-va actualiza pagina de Facebook a proiectului cu cel puțin 2 postări
relevante (conținuturi /rezultate ale învățării dobândite în timpul
cursului);
-va participa la orice tip de evaluare (inițială, finală, de parcurs) propusă
de către organizația de primire;
Obligații postmobilitate ale elevului:
- va manifesta disponibilitate de participare la activități de diseminare a
cunoștințelor dobandite in timpul mobilitatii, la nivel institutional, local,
judetean;
-va asigura un mediu suportiv pentru elevii care urmează a pleca în
mobilitate în fluxul doi, în funcție de rolul asumat în echipă;
-va colabora cu alți elevi pentru a elabora materialele ce ulterior vor fi
incluse în kit-ul de educație media;
-va contribui la realizarea elementelor de vizibilatete și diseminare care
vor fi ulterior înmânate coordonatorului pentru a fi încărcate în EFRP.
-va avea contribuții/postări constant pe pagina de Facebook a proiectului
în perioadele de pre/în timpul/postmobilitate;
-va coordona activitățile de învățare desfășurate pe platforma eTwinning a
proiectului;
-va răspunde solicitărilor legate de actualizarea proiectului pe platforma
eTwinning;
-va organiza cel puțin un woorkshop cu tema educației media beneficiind
de sprijinul Consiliului Elevilor.

Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților:

Inscriere participanti

12-13.11.2019

Test de limba engleză

12.12.2019

Prezentare initiativa civica si interviu

13.12.2019

Afișarea rezultatelor finale la avizier, pe site-ul liceului

17.12.2019

6. Modalitatea de depunere a cererii de înscriere:
Candidații vor depune cererile de înscriere la prof. Baciu Gabriela până
în data de 13 noiembrie 2019, ora 14.00. Cererile depuse după data limită vor
fi respinse, cele incomplete vor fi declarate neeligibile de către Comisia de
Evaluare.

Domnule Director,

Subsemnatul(a)______________________________________elev(a) la Colegiul
Dobrogean „Spiru Haret” din Tulcea, în clasa _______ specializarea
____________________vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la Concursul de selecţie a
participanţilor în cadrul proiectului Erasmus +“ Aquatic Environment and
Cultural&Natural Heritage”(Aqua 2Heritage)2019-1-IT02-KA229-063314_3,
mobilitate Strabourg, 27 mai-2 iunie 2019, ce se va desfăşura pe o perioadă
de 24 de luni, între 1.09.2019-31.08.2021.
Declar că toate informaţiile de mai jos sunt reale.

Data_______________
Semnătura________________

TABEL CENTRALIZATOR CERERI DEPUSE
MOBILITATE STRASBOURG 27 MAI-2 IUNIE 2020
Nr crt

Nume si prenume

Clasa

Semnatura

