Şcoala Gimnaziala „Sfinţii Voievozi”

Adresa: str. Atelierului nr. 25, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010847
Telefon / fax: 021.317.99.16, 021.312.75.72
E-mail: sfintiivoievozi@yahoo.com

Web: www.scoala1-sfintiivoievozi.ro

REGULAMENTUL
PROIECTULUI COMENIUS MULTILATERAL
„Viitorul nostru în Europa. Implică –te!”
“Youth involvement in Europe” (Our future in Europe – Join in)





Având în vedere participarea ŞCOLII GIMNAZIALE NR.1 „SFINŢII
VOIEVOZI” în proiectul de parteneriat şcolar multilateral Comenius „Youth
involvement in Europe” – „ Viitorul nostru în Europa. Implică – te!” , înregistrat
de către Agenţia Naţională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi
Formării Profesionale (ANPCDEFP) cu numărul de referinţă 13 – PM – 990 – B –
DE se adoptă prezentul REGULAMENT, care intră în vigoare în baza aprobării în
Consiliul de Adminstraţie al şcolii.
Regulamentul se adresează :
-

-

tuturor elevilor Şcolii Gimnaziale Nr.1 „SfinţiiVoievozi”, părinţilor
acestora şi întregului personal al şcolii, conform prevederilor
capitolului VI, referitoare la organizarea şi desfăşurarea în bune
condiţii a vizitelor multilaterale;
elevilor din clasele gimnaziale si din clasele a IV-a participanţi la
proiect , conform art.11, cap.III al prezentului Regulament;
părinţilor sau tutorilor legali ai acestor elevi;
cadrelor didactice care fac parte din echipa de proiect;

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1 Proiectul Comenius “Youth involvement in Europe” (Our future in Europe –
Join in) / „Viitorul nostru în Europa. Implică –te!” , înregistrat de către Agenţia Naţională
pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)
cu numărul de referinţă COM – 13 – PM – 990 – B – DE este un proiect de parteneriat şcolar
multilateral. Partenerii implicaţi în proiect sunt :
-

Realschule Halle/ Westfalen din Halle, Germania – şcoală
coordonatoare
Kesämäenrinteen Koulu din Lappeenranta, Finlanda
11th GYMNASIUM LARISAS din Larissa, Grecia
Mehmet Emin Yurdakul Orta Okulu din Izmir, Turcia
Sredno Obshtoobrazovatelno Uchilishte "Sveti Sofrony Vrachanski" din
Plovdiv, Bulgaria
Gimnazjum nr 16 im. Bohaterów Monte Cassino din Zabrze, Polonia
IES Francisco de los Cobos, din Ubeda, Spania
Şcoala Gimnaziala „Sfinţii Voievozi”, Str.Atelierului nr.25, Sector 1,
Bucureşti, România, tel.: 021 317 99 16, fax.: 021 312 75 72,
http://scoala1-sfintiivoievozi.edu.ro

Art. 2 Durata proiectului este de doi ani, începând cu data de 1 octombrie 2013,
până la data de 31 iulie 2015. Descrierea proiectului şi a motivaţiilor iniţierii acestuia sunt
cuprinse în Anexa 1, care face parte din prezentul regulament.
Art. 3 Obiectivele generale ale proiectului sunt:
- dezvoltarea abilităţilor lingvistice şi a colaborării între elevi;
- sporirea cunoştinţelor despre cultura şi relaţiile sociale ale celor două
popoare;
- producerea de către elevi a unor materiale de bună calitate cu scopul
promovării celor două oraşe
- încurajarea folosirii unor metode interdisciplinare moderne pentru
învăţarea limbii engleze;
- sporirea dorinţei de a acumula cunoştinţe despre cultura şi limba altor
popoare.
Art. 4 Calendarul de activităţi prevăzute în proiect este inclus în Anexa 2 care face
parte din prezentul regulament.
Art. 5 (1) Proiectul este finanţat în regim de cofinanţare, finanţator principal fiind
Agenţia Naţională pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale (ANPCDEFP), alţi finanţatori fiind Asociaţia „Părinţii Aproape” a Şcolii Nr.1
„Sfinţii Voievozi”, Primăria Sectorului 1, ş.a.
(2) În momentul înregistrării unor noi donaţii sau sponsorizări, instituţiile
cofinanţatoare vor fi menţionate mai jos:...........................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

CAPITOLUL II – MEMBRII ECHIPEI DE PROIECT
Art. 6 (1) Membrii echipei de proiect sunt numiţi pe baza unei decizii de numire, în urma
consultării chestionarelor cuprinse în Anexa 3 a prezentului regulament, adresate cadrelor
didactice ale şcolii în cadrul consiliului profesoral;
(2) Criteriile de selecţie a membrilor echipei sunt următoarele:
- experienţă minimă în derularea de proiecte / programe,
- competenţe lingvistice medii - limba engleză,
- abilităţi operare calculator – utilizarea MS Office, Internet,
- preocupare constantă pentru demersuri interactive, pentru utilizarea bazei
didactico- materiale, pentru metode moderne de predare-învăţare,
- competenţe de comunicare în orice situaţie, de relaţionare cu partenerii de
vârste diferite, de lucru în echipă.
Art. 7 (1) Renunţarea la calitatea de membru al echipei de proiect se face prin cerere
scrisă, motivată şi aprobată de coordonatorul de proiect, în urma întrunirii şi discutării acesteia în
cadrul şedinţei echipei de proiect.
(2) Retragerea calităţii de membru al echipei de proiect are loc ca urmare a
neîndeplinirii repetate a atribuţiilor şi obligaţiilor ce reies din prezentul regulament. Aceasta se
dezbate în cadrul şedinţelor echipei de proiect şi se consemnează în scris.
Art. 8 (1) Echipa de proiect are următoarea structură:
- coordonator de proiect
- asistent de proiect
- persoană de contact
- membri
(2) Atribuţiile fiecărui membru al echipei de proiect sunt cuprinse în Anexa 4 a
prezentului regulament şi au fost stabilite consensual în prima şedinţă de lucru.
Art.9 Membrii echipei de proiect au următoarele drepturi:
- dreptul de a fi informaţi în legătură cu desfăşurarea activităţilor din
cadrul proiectului şi în legătură cu deciziile care se iau în cadrul acestora,
- dreptul de a-şi exprima opiniile personale şi de a participa la luarea
deciziilor legate de activităţile desfăşurate în cadrul proiectului,
- dreptul de a beneficia de facilităţile şi privilegiile prevăzute de către
ANPCDEFP în legătură cu membrii proiectelor multilaterale (diplome de
participare, distincţii, adeverinţe de formare, menţionarea activităţilor
acestora în cadrul Consiliului Profesoral).
Art.10 Membrii echipei de proiect au următoarele obligaţii:
- de a-şi îndeplini atribuţiile prevăzute în prezentul regulament;
- de a păstra confidenţialitatea asupra datelor personale utilizate în cadrul
activităţilor proiectului;
- de a furniza partenerilor de proiect informaţiile necesare desfăşurării în
bune condiţii a activităţilor prevăzute în proiect;
- de a se informa în mod constant asupra acţiunilor şi deciziilor luate în
cadrul proiectului;
- alte obligaţii care reies din activităţile desfăşurate în cadrul proiectului şi
care sunt stabilite în şedinţele echipei de proiect.

CAPITOLUL III – ELEVII ÎNSCRIŞI ÎN PROIECT
Art.11 Elevii participanţi la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului sunt din clasele
gimnaziale si clasele a IV-a, care şi-au manifestat dorinţa de a participa la acest proiect prin
intermediul chestionarelor care le-au fost adresate.
Art.12 (1) Selectarea lotului reprezentativ de elevi care vor participa la mobilitati se va
face pe baza analizei chestionarelor completate de elevi şi părinţii acestora, precum şi pe baza
criteriilor stabilite de echipa de proiect şi anunţate în prealabil elevilor.
(2) Criteriile de selecţie a lotului reprezentativ de elevi sunt următoarele:

-

● CRITERII DE COMPETENŢĂ :
cunoştinţe de limba engleză;
cunoştinţe IT;
veleităţi artistice;
deprinderi sportive;
cunoştinţe de cultură generală;
deprinderi practic-gospodăreşti.

-

● CRITERII DE COMPORTAMENT:
comportamentul în şcoală, familie şi societate;
deprinderile de lucru în echipă;
atitudinea faţă de realizarea obiectivelor proiectului.

-

● CRITERII SOCIALE:
acordul părinţilor în ceeace priveşte deplasarile in strainatate, precum şi în
privinţa găzuirii unuia dintre elevii din celelalte tari;
condiţiile de cazare oferite;
capacitatea de susţinere financiară a familiei.

(3)
Criteriile sus-menţionate vor alcătui obiectul unei fişe de monitorizare a
fiecărui elev participant la proiect, în baza căreia aceştia vor fi evaluaţi.
(4)
Grila de punctaj pentru fiecare criteriu de selecţie este următoarea:
- F.B. – 100 puncte
B. – 75 puncte
S. – 50 puncte
I. – 25 puncte
Art.13 (1) Elevii participanţi la proiect se pot retrage din acesta, prin intermediul unei
cereri motivate, adresate coordonatorului de proiect.
(2) Calitatea de elev participant la proiect poate fi retrasă de către membrii
echipei de proiect în cazul în care elevul încalcă prevederile Regulamentului Intern, ale
prezentului regulament sau nu îşi îndeplineşte în mod repetat atribuţiile care îi revin în cadrul
proiectului .

Art.14 Atribuţiile elevilor participanţi la proiect sunt cuprinse în Anexa 5 a prezentului
regulament.
Art.15 Elevii participanţi la proiect beneficiază de următoarele drepturi:
-

dreptul de a fi informaţi în legătură cu desfăşurarea activităţilor din
cadrul proiectului şi în legătură cu deciziile care se iau în cadrul acestora,
dreptul de a-şi exprima opiniile personale şi de a participa la activităţile
desfăşurate de elevi în cadrul proiectului,
dreptul de a fi evaluat în mod obiectiv în cadrul activităţilor proiectului,

Art.16 Elevii participanţi la proiect au următoarele obligaţii:
-

-

-

obligaţia de a respecta prevederile prezentului regulament, precum şi al
altor norme de protecţie a muncii care îi sunt comunicate cu prilejul
anumitor activităţi sau a vizitelor întreprinse în cadrul proiectului,
obligaţia de a respecta normele referitoare la dreptul de autor în cazul în
care opereză cu materiale descărcate de pe site-urile internet sau preluate
din cărţi, reviste, broşuri, etc.,
obligaţia de a se informa în legătură cu activităţile şi sarcinile care le
revin în cadrul proiectului,
alte obligaţii care reies din prezentul regulament, sau din norme
prelucrate ulterior.

Art.17 Elevii participanţi la proiect care încalcă normele prezentului regulament sau care
nu îşi îndeplinesc atribuţiile care le-au fost încredinţate în cadrul proiectului, pot primi
următoarele sancţiuni, în funcţie de gravitatea abaterii:
-

atenţionare, mustrare din partea membrilor echipei de proiect,
limitarea unor drepturi şi privilegii oferite de proiect (excursii, vizite etc.)
excluderea din proiect.

Art.18 Elevii care se remarcă prin rezultatele obţinute în activităţile din cadrul proiectului
şi care dovedesc o implicare deosebită în activităţile presupuse de derularea proiectuli, pot primi
ca recompensă:
-

diplome şi distincţii oferite de membrii echipei de proiect,
diferite facilităţi în cadrul activităţilor poriectului,(materiale informative,
cărţi, broşuri, achitarea unei părţi a plăţii transportului în cadrul
excursiilor şi vizitelor efectuate, etc.)

CAPITOLUL IV – PĂRINŢII ELEVILOR ÎNSCRIŞI ÎN PROIECT
Art.19 Părinţii elevilor participanţi la proiect au următoarele atribuţii:
-

de a menţine legătura cu echipa de proiect pentru a obţine informaţii
referitoare la derularea acestuia;

-

-

de a îndeplini în timp util formalităţile necesare pentru asigurarea în bune
condiţii a deplasărilor şi vizitelor prevăzute în proiect;
de a sprijini elevii şi membrii echipei de proiect în realizarea materialelor
prevăzute de proiect;
de a furniza în timp util datele solicitate de membrii echipei de proiect,
necesare pentru desfăşurarea anumitor activităţi din cadrul proiectului;
de a participa la şedinţele şi întrunirile de proiect la care le este solicitată
prezenţa;
de a asigura diseminarea informaţiilor referitoare la proiect şi la
produsele acestuia, precumşi mediatizarea beneficiilor proiectului la
nivelul comunităţii locale, în vederea atragerii a noi parteneri şi sponsori;
de a asigura condiţiile optime referitoare la siguranţa, sănătatea, climatul
educaţional, cultural şi afectiv al elevilor veniţi în vizită la Bucureşti.
de a respecta anumite norme de ţinută şi comportament în cazul găzduirii
elevilor.

Art.20 Părinţii elevilor participanţi la proiect au următoarele drepturi :
-

-

dreptul de a fi informaţi permanent cu privire la activităţile derulate în
proiect, actele necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a
mobilităţilor;
dreptul de a se implica în mod activ la derularea activităţilor din cadrul
proiectului care implică sprijinul acestora;
dreptul de a fi evidenţiaţi prin distincţii, scrisori de mulţumire, etc.

CAPITOLUL V – CRITERII DE EVALUARE A PRODUSELOR
PROIECTULUI
Art.21 (1) Produsele realizate de elevi în cadrul activităţilor desfăşurate în proiect, vor fi
analizate şi evaluate de către membrii echipei de proiect după următoarele criterii de evaluare:
-

respectarea temei şi specificului activităţii;
respectarea regulilor instiutite anterior începerii activităţii;
corectitudine din punct de vedere lingvistic şi ştiinţific;
originalitatea lucrării;
acurateţe şi aspect estetic al lucrării;
grad de finalizare.

(2) Alte criterii de evaluare, specifice anumitor activităţi care vor fi desfăşurate în
cadrul proiectului, vor fi comunicate elevilor şi părinţilor acestora la momentul demarării
activităţilor respective.
Art.22 Elevii nemulţumiţi de rezultatul evaluării lucrărilor sale se pot adresa în scris
coordonatorului de proiect care va dispune o reexaminare şi va comunica elevilor noile rezultate.
Art.23 După realizarea expoziţiei finale cu produsele proiectului, elevilor li se pot restitui
lucrările, în urma unei cereri adresate coordonatorului de proiect.

CAPITOLUL VI – NORME PRIVIND ORGANIZAREA ŞI
DESFĂŞURAREA ÎN BUNE CONDIŢII A MOBILITATILOR
Art.24 Pentru asigurarea desfăşurării în bune condiţii a vizitelor , atât în scolile din
proiect cât şi în cadrul altor obiective de interes turistic şi /sau educativ, prezentul Regulament
impune respectarea cu stricteţe a următoarelor norme:
1. Asigurarea climatului socio-afectiv optim pentru elevii şi profesorii din proiect, în
momentele în care aceştia vizitează şcoala.
2. Adoptarea unui comportament civilizat în incinta şi în vecinătatea şcolii, precum şi la
domiciliu, în cazul în care acolo este găzduit un elev sau un profesor.
3. Adoptarea unei ţinute adecvate şi decente în cadrul şcolii precum şi la domiciliul
unde sunt găzduiţi elevii .
4. Asigurarea securităţii şi integrităţii fizice şi morale a elevilor şi profesorilor, atât în
şcoală cât şi în afara acesteia.
5. Asigurarea condiţiilor optime de sănătate, educative, culturale şi afective ale elevilor
veniţi în vizită în România.
6. Asigurarea mijloacelor de comunicare cu familia a elevilor pe tot parcursul găzduirii
acestora.
7. Sesizarea şi comunicarea cu promptitudine a oricăror situaţii ce pot pune în pericol
viaţa, sănătatea şi integritatea fizică şi morală a elevilor.
8. Respectarea tuturor regulilor comunicate cu prilejul vizitării obiectivelor de interes
turistic şi/sau educativ.
9. Respectarea normelor de călătorie comunicate înainte de utilizarea mijloacelor de
transport.
10. Respectarea datelor, orelor şi a locurilor de întâlnire comunicate anterior plecărilor
în excursii, vizite, etc.
11. Neangajarea în discuţii cu persoane străine pe parcursul efectuării deplasărilor, în
mijloacele de transport, sau în alte locaţii.
12. Neîndepărtarea de grup, fără înştiinţarea şi permisiunea însoţitorilor grupului.
13. Respectarea confidenţialităţii tuturor datelor referitoare la persoanele implicate în
proiect, adrese, numere de telefon, etc., în faţa unor persoane străine de proiect.
14. Respectarea condiţiilor impuse de membrii proiectului şi însoţitorii de grup,
referitoare la vestimentaţie, alimente, obiecte necesare şi medicamente, necesare efectuării
deplasărilor.
15. Respectarea normelor de protecţia muncii comunicate şi prelucrate pe parcursul
desfăşurării activităţilor prevăzute în proiect.

CAPITOLUL VII – PROCEDURA FINANCIARĂ
Art.25 Dispoziţiile privitoare la bugetul disponibil, condiţiile de finanţare şi criteriile de
eligibilitate a cheltuielilor sunt cuprinse în Contractul încheiat de Şcoala Gimnaziala „Sfinţii
Voievozi” cu ANPCDEFP şi fac obiectul Anexei 6 a prezentului Regulament.

CAPITOLUL VIII – DISPOZIŢII FINALE
Art.24 Prezentul regulament se completează cu anexele care fac parte din acesta
precumşi cu prevederile Regulamentului Intern.
Art.25 Regulamentul intră în vigoare după dezbaterea acestuia în consiliul profesoral şi
aprobarea în Consiliul de Administraţie al Şcolii.
Art.26 Regulamentul va fi adus la cunoştinţa elevilor particianţi la proiect şi părinţilor
acestora în termen de 10 zile de la aprobare.
Art.27 Regulamentul isi inceteaza efectele odată cu încheierea ultimei activităţi
desfăşurate în cadrul proiectului.

