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FORMULAR DE CANDIDATURĂ
1. INFORMAȚII GENERALE
Înainte de a completa acest formular vă rugăm să consultați metodologia de depunere a cererii de candidatură în Apelul de Selecție pentru proiectul ”Tolerează, Actionează, Cooperează, Transmite” 2020-1-RO01-KA101-079182, Ghidul Candidatului la cursurile de formare și Planul European de Dezvoltare. Acestea sunt disponibile pe pagina web de proiect http://ccccccccccccci.eu/selectie.html și în format tipărit la secretariatul și biblioteca școlii. 
2. INFORMAȚII DESPRE PROIECT ȘI INSTITUȚIA BENEFICIARĂ
Titlu proiect: Tolerează, Actionează, Cooperează, Transmite
2020-1-RO01-KA101-079182 Perioada: 02.11.2020-31.10.2022
Beneficiar: ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEȚCANI, IAȘI
Adresa: Letcani, Iasi, 707280
Tel/fax: +40232 296 960, E-mail: scoalaletcani@yahoo.com
 3. PREZENTARE PROIECT
Școala Gimnazială Lețcani-Iași este o scoala din mediul rural cu o istorie de peste 130 de ani dar cu o viziune ascendenta spre scoala moderna europeana cu misiunea asigurarii calitatii educaț?iei, a dezvoltării armonioase a personalitatii celor 831 de elevi și integrarea lor socială dar și a dezvoltării competitivității școlii prin formarea celor 60 de cadre didactice și a întreg personalului.
Proiectul propus “Către o educație mai bună prin cooperare europeană” se va desfasura pe o perioada de 24 luni, noiembrie 2020 - octombrie 2022, ș?i raspunde nevoilor instituției, urmărind perfectionarea stilului de predare al profesorului, dezvoltarea competențelor lingvistice, digitale și găsirea unor metode care să sprijine integrarea copiilor cu comportament agresiv, a celor cu nevoi speciale, din medii defavorizate, dar și pentru cei capabili de performanță. Rezultatele activităților vor contribui la îmbunătățirea rezultatelor elevilor și dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de a face orele de curs mai atractive.
Implementarea proiectului vizează 4 mobilități Erasmus+, în 4 țări diferite pentru 12 participanți preocupați de dezvoltare profesională. După evaluarea și publicarea rezultatelor evaluării proiectului de către Agenția Natională, după semnarea contractelor, membrii echipei de implemetare vor realiza activitățile de premobilitate: selecția participantilor, pregatirea  pedagogică, culturală, lingvistică și științifică urmând ca după calendarul activităților selectate să se realizeze mobilitățile.  
Cursul 1, “Interactive teaching -using educational games and new technology in order to enhance learners'motivation” din Konstanz, Germania, selectat pentru diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, asigurarea unui mediu de învățare tolerant, nonviolent și  îmbunătățirea calității educației va dezvolta competențele profesorilor pentru a-i motiva pe elevi în participarea activă la lecții și frecventarea cursurilor.
Cursul 2 “How to deal and prevent bullysm and cyberbullysm in school” din Milano, Italia corespunde nevoii de perfecționare a cadrelor didactice în ceea ce priveste dezvoltarea cunoștințelor de psihologie care îi vor ajuta să recunoască și să facă față comportamentelor periculoase. Vor fi create strategii pentru a face față și a elimina comportamentul violent sau agresiv îmbunatățindu-se metodele de comunicare și capacitatea de lucru în echipă.
Cursul 3 “Inclusive education:tackling with classroom diversity and early school leaving”  din Piraeus, Grecia a fost selectat pentru conținutul și informațiile fundamentale introduse prin intermediul unor module tematice și activități practice, în urma cărora participanții vor dobândi tehnici de lucru inovatoare, menite să faciliteze incluziunea elevilor ce provin din familii defavorizate, integrarea elevilor capabili de performanță și a celor cu cerințe speciale în învățământul de masă.
Cursul 4,''Innovative Approaches to Teaching” din Praga, Cehia a fost selectat pentru a îmbunătăți abilitățile de utilizare a metodelor și tehnicilor de predare inovatoare centrate pe elev, a dezvoltarii abilităților în utilizarea resurselor digitale, a furnizării materialelor și ideilor care să sprijine dezvoltarea școlară sau organizațională în domeniul educației inovatoare.
Impactul proiectului se va maximiza prin activităţile de diseminare în mediul on-line, întâlniri cu personalul școlii, cu părinții elevilor, cu comunitatea, articole în presa locală, participarea cu referate la simpozioane și publicarea acestora în reviste, distribuirea unor pliante de promovare.
Impactul asupra participanților, asupra grupului țintă, a instituției, a comunității va fi unul pozitiv: îmbunatățire competențe și abilități sociale, creșterea motivației de implicare în activități diverse, îmbunătățirea frecvenței și a rezultatelor școlare, deschidere spre internaționalizarea instituției la nivel național și European. Beneficiile proiectului pe termen lung asigură atingerea obiectivelor propuse pentru cei 12 participanți la cursurile de formare, pentru elevii și părinții Școlii Gimnaziale Lețcani: utilizarea instrumentelor de identificare și monitorizare a riscului de abandon școlar, implementarea planurilor de combatere a abandonului și a bullyingului, folosirea metodelor inovatoare în vederea creșterii motivației elevilor, îmbunătățirea comunicării în lb. engleză, rezultatele școlare îmbunătățite, o frecventă mai bună la cursuri, elevi mai competitivi, mai independenți în activitățile de învățare, parinț?i mai interesați să-și înscrie copiii la Scoala Gimnaziala Letcani și care vor urmări progresul propriului copil conștientizând riscurile abandonului școlar și efectele acestuia asupra diferitelor aspecte ale vieții copilului, familiei, asupra școlii și comunității. Proiectul este sustenabil întrucât participanții la mobilități sunt angajați pe perioadă nedeterminată la Scoala Gimnazială Letcani iar achizitiile dobândite pot fi transferate cu succes și după finalizarea acestuia.
 
4.         INFORMAȚII DESPRE CANDIDAT
  5.	PROFILUL CANDIDATULUI
Nivel lb. engleză 
Autoevaluare după Cadrul european de referinţă pentru limbi străine
Alte lb. străine 
 6.    Nevoi speciale 
7.         DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE FORMARE
 
 Activități/program:  
 
8.         PREGĂTIRE
Vă rugăm să descrieți pregătirea dvs. pentru mobilitatea de formare, atingând următoarele aspecte:
8.1 Ce fel de activități de pregătire lingvistică veți urma?
8.2 Cum veți pregăti participarea la activitatea de formare?
8.3 Cum veți realiza pregătirea culturală?
 
8.1 La acest item veți detalia modul în care veți desfășura pregătirea lingvistică din momentul afișării rezultatelor selecției și până la începutul stagiului de formare din străinătate. Trebuie să realizați o planificare a activităților de pregătire (nr de ore/săptămâni) și să enumerați o serie de resurse de învățare (manuale, ghiduri de conversație, platforme on-line). De asemenea, trebuie să aveți în vedere la prezentarea acestei etape de participarea la activitățile de pregătire lingvistică organizate de Școala Gimnazială Lețcani și la testele de evaluare a pregătirii lingvistice.
 8.2 Acest item va cuprinde prezentarea activităților de pregătire pentru cursul ales, pregătirea pentru deplasarea în localitatea în care se va desfășura și pregătirea realizată înainte de mobilitate pe tematica specifica cursului selectat. Trebuie să aveți în vedere activitățile de pregătire organizate de către Școala Gimnazială Lețcani, activitățile de pregătire propuse de organizatorii cursului de formare (vedeți prezentarea cursurilor) și planificarea călătoriei (perioadă, asigurări de călătorie, atenționări MAE, suplinirea activității curente-dacă este cazul).
 8.3 Acest item se referă la activitățile de pregătire culturală pe care le veți desfășura înainte de participarea la stagiul de mobilitate. Trebuie să detaliați modul în care veți descoperi elemente culturale noi referitoare la țara de desfășurare a cursului de formare ales, la țările colegilor participanți la cursul de formare (formatorii vă vor trimite pe adresa dvs de e-mail informații referitoare la componența grupei de cursanți), precum și ce informații socio-culturale despre România, regiune și instituție veți prezenta dvs în timpul mobilității. 
 
9.         OBIECTIVELE CANDIDATULUI
Vă rugăm să descrieți:
9.1 Activitatea dumneavoastră profesională curentă și nevoile dumneavoastră de formare.
9.2 Modul în care activitatea de formare aleasă vine în întâmpinarea nevoilor de formare.
9.3 Modul în care activitatea profesională viitoare va fi îmbunătățită prin participarea la cursul de formare.
 9.1 La acest item trebuie să vă faceți o scurtă prezentare a activității dvs profesionale, tipurile de formare pe care le-ați parcurs în trecut și nevoile de învățare pe care le aveți în acest moment. Toate aceste informații trebuie să fie în legătură cu stagiul de formare pentru care ați optat. 9.2 Plecând de la nevoile dvs de formare, la acest item trebuie să explicați modul în care conținuturile cursului de formare ales vor satisface nevoile de formare.  9.3 Vă rugăm să anticipați dimensiunea impactului pe care participarea la cursul de formare îl va avea asupra activității dvs profesionale (Puteți estima impactul prin transferarea obiectivelor propuse de formatori pt. fiecare curs la activitatea dvs profesională).
 
10.         IMPACT
Vă rugăm să descrieți impactul pe care considerați că îl va avea participarea la formare asupra:
10.1  Competențelor dumneavoastră personale și profesionale.
10.2  Scolii Gimnaziale Lețcani, a elevilor și cadrelor didactice.
 
  Această rubrică trebuie să fie în legătură cu rubrica 9. OBIECTIVELE PARTICIPANTULUI și să detalieze impactul produs de participarea la cursul de formare pe următoarele nivele: 10.1 Impactul produs asupra dvs (în calitate de beneficiar de stagiu de formare), pe plan personal (satisfacția participării la un curs de formare Erasmus+, desfășurat într-o altă țară, având  limba de lucru diferită  - lb engleză  - de cea maternă, creșterea încrederii în forțele proprii etc) și pe plan profesional (activități didactice noi, colegi din alte țări, tematică și abordare inovatoare, formatori diferiți etc).  Trebuie estimat cât de mult vă poate schimba participarea la cursul de formare ales. 10.2 La acest item trebuie să estimați, în mod realist și concret, care va fi impactul (asupra elevilor, profesorilor colegi și Școalii Gimnaziale Lețcani) pe care îl produce participarea dvs la cursul de formare ales și  desfășurarea activităților de implementare din perioada următoare (Vezi rubrica 12. DISEMINARE ȘI FOLLOW-UP).
 
11.         CONTRIBUȚIA LA PLANUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE 
Descrieți cum va contribui participarea dumneavoastră la activitățile proiectului la îndeplinirea obiectivelor din Planul Instituțional de Dezvoltare Europeană.
Descrieți dacă și cum veți utiliza resursele eTwinning.
  Descrierea contribuției dvs la derularea activităților și atingerea obiectivelor din Planul European de Dezvoltare a Școalii Gimnaziale Lețcani trebuie realizată în acord cu activitățile prevăzute de acest document. Vă rugăm să citiți obiectivele pe care le propune acest instrument, prezentarea proiectului și așteptările acestuia și să menționați cum veți contribui la realizarea acestora prin perspectiva participării la cursul de formare și a activităților desfășurate în echipa de internaționalizare a școlii. De asemenea, va rugăm să spuneți cum intenționați să utilizați individual sau instituțional resursele comunității eTwinning (Vă rugăm să citiți prezentările de pe site-ul de proiect). 
 
 12.         DISEMINARE ȘI FOLLOW-UP
Realizați un plan cu minimum 4 activități de diseminare și minim 4 activități care să asigure sustenabilitatea proiectului în anul școlar 2021-2022. Care din aceste activități credeți că vor putea fi continuate după finalizarea proiectului? 
 
Diseminarea reprezintă activitățile prin care dvs faceți cunoscute comunității profesionale și comunității locale elementele specifice (finanțator, curs, locație, tematică, competențe dobândite etc) din participarea la cursul de formare. Trebuie să planificați min 4 activități, cu specificarea grupului căruia vă adresați, perioadă, scop, tipul de material prezentat etc.
Follow-up reprezintă activitățile de implementare pe care intenționați să le desfășurați în anul de implementare. Trebuie să planificați min 4 activități de acest tip, specificând tipul acesteia, grupul țintă, perioada, scopul etc. Vă rugăm să citiți cu atenție prezentările de proiect aflate în Apelul de selecție, Formularul de candidatură, site-ul de proiect  
De asemenea, trebuie să prognozați care/ce activități credeți că vor putea fi continuate în anii școlari următori (după terminarea proiectului).
 
13.         CURS DE FORMARE
Denumire curs
Vă rugăm să bifați cursul ales
Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving
 
14.         SEMNĂTURĂ
(se completează după imprimarea aplicației) 
 
Declar pe proprie răspundere că informațiile furnizate în acest formular sunt reale iar activitățile propuse în acest formular de candidatură reprezintă obligații contractuale față de Școala Gimnazială Lețcani, în cazul în care aplicația este aprobată.
Data,                                                                                         Locul, 
              ____________________                                                         ____________________
 
Nume și prenume                                                                   Semnătură
              ____________________                                                          ____________________
Vă rugăm să bifați fiecare cerință îndeplinită, din câmpul de mai jos:
Vă rugăm să folosiți butoanele de comandă de mai jos:
1012.19.03
10.10.2019
KleinOn
Formular candidatura participanti la procedura de selectie pentru stagii de formare in proiectul de mobilitate Erasmus+ 2019-1-RO01-KA101-062486
George Micu
Formular candidatura selectie SCOALA GIMNAZIALA REDIU
19.10.2019
george.micu@kleinon.eu
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