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DECLARATIE-ANGAJAMENT

Subsemnatul........................................................................................., cu domiciliul în
localitatea............................................., str............................................, nr........, bl......., sc.......,
et....., ap....., legitimat cu C.I. seria........., nr...................., CNP..............................................., în
calitate de profesor/învățător în cadrul Colegiului Național ”Constantin Cantacuzino”
Târgoviște, cu gradul didactic ……… și … ani vechime în specialitate, declar că am citit și am
luat cunoștință de criteriile de selecție în cadrul proiectului Formare inițială și continuă întro școală pedagogică europeană, finanțat prin programul Erasmus+, KA1 – Learners and staff
mobility, dar și de obligația de a participa la toate activitățile fixate în proiect în cadrul
mobilității, de a respecta programul prestabilit și de a realiza, la întoarcere în țară, următoarele
activități de diseminare și valorizare:
- voi realiza 70 de lecții de specialitate și de metodica predării specialității sau de
practică, de la finalizarea mobilității până la sfârșitul derulării proiectului, în care să integrez
creativ metode și tehnici de predare activ-participative, mijloace didactice moderne și forme de
organizare care să permită învățarea prin cooperare, observate în timpul mobilității;
- alte materiale cu scopul diseminării și valorizării rezultatelor proiectului, sub
îndrumarea responsabililor cu diseminarea și promovarea;
- îndrumarea elevilor beneficiari în realizarea proiectelor didactice și a altor materiale
cu caracter didactic.
Dorind să contribui la realizarea obiectivelor proiectului, mă angajez de bunăvoie să mă
implic în toate activitățile propuse, asumându-mi responsabilitatea aplicării la scară largă a
rezultatelor formării.
În cazul în care transportul se va efectua cu avionul, fapt ce presupune rezervarea
anticipată nominală a biletelor de avion și în condițiile în care, din orice motive, inclusiv o
situație de caz fortuit (excluzând o situație de forță majoră) nu voi mai putea să efectua
deplasarea, sunt de acord și mă oblig către școală să aduc în scris la cunoștință coordonatorului
proiectului această situație, în termen de 24 de ore da la intervenirea situației de imposibilitate
a efectuării deplasării și, totodată, să achit toate costurile legate fie de înlocuirea pasagerului,
fie de anularea biletului, potrivit opțiunii coordonatorului.
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