
 

 

 
 

COLEGIUL AGRICOL ȘI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „VASILE ADAMACHI” din IAŞI, în calitate de Organizaţie parteneră, începând cu 

data de 01 septembrie 2018, implementează  proiectul ERASMUS + „Green Alliance”, finanţat prin Fondul European Nr. 2018-1-PL01-KA229-051018_2  

Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin Programul ERASMUS +, acţiunea cheie KA2.  

Obiectivul general al proiectului este de a atrage atenția elevilor noștri asupra problemelor de mediu, de a încuraja conștientizarea interdependenței 

sociale, politice și economice la nivel local, regional, național și internațional / global. Pe tot parcursul proiectului, participanții vor avea oportunități de a 

dobândi cunoștințele, valorile, atitudinile, angajamentul și abilitățile necesare pentru protejarea și îmbunătățirea mediului. Proiectul va fi implementat prin 

colaborarea a cinci școli partenere, Polonia, Italia, România, Spania și Turcia, școala poloneză fiind coordonatoare. 

 

Deplasările transnaționale se vor desfășura în perioadele:  

C1 Noiembrie 2018 Italia- Short-term joint staff training events ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DELLA CORTE  VANVITELLI" 

C2 Ianuarie 2019 Turcia - Short-term exchanges of groups of pupils Nazilli Anadolu Lisesi 

C3 Aprilie 2019 România - Short-term exchanges of groups of pupils Colegiul Agricol si de Industrie Alimentara "Vasile Adamachi” 

C4 Octombrie 2019 Polonia - Short-term exchanges of groups of pupils Zespol Szkolno-Przedszkolny w Debem 

C5 Martie 2020 Spania - Short-term exchanges of groups of pupils IES Costa del Sol 

C6 Mai 2020 Italia- Short-term exchanges of groups of pupils ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DELLA CORTE  VANVITELLI" 

 

Scopul proiectului – Proiectul urmărește dezvoltarea de competențe relevante în ceea ce privește protecția mediului și vizează schimbul de bune 

practici în domeniul activităților legate de educația și implicarea activă în conservarea mediului înconjurător.  

Beneficiari direcţi: 25 de elevi  din clasele IX-XII (învățământ liceal). 

Elevii vor fi însoţiţi de 2 cadre didactice pentru fiecare deplasare. 

 

Selecţia elevilor se realizează prin concurs, desfăşurat după o procedură elaborată de echipa de proiect. Comisia de selecţie este neutră, numită de directorul 

Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” din Iaşi şi este formată din profesori de specialitate,  profesori de limba engleză, 1 secretar şi 

1 preşedinte, respectându-se reglementările europene cu privire la transparenţa şi obiectivitatea întregului proces. 

 

Se va evita conflictul de interese, membrii comisiei vor semna declaraţii în acest sens. 


