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Anunț privind selecția beneficiarilor cadre didactice/ personal didactic 

auxiliar în cadrul proiectului  

Erasmus+ KA1  Nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000064975 

 

Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolaeˮ, în calitate de beneficiar al proiectului 

Erasmus+ nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000064975, organizează concurs de selecție în 

vederea derulării unor mobilități pentru perfecționarea cadrelor didactice și a 

personalului didactic auxiliar din instituție . Mobilitățile urmează să fie programate în 

perioada noiembrie 2022 – iunie 2023, în funcție de disponibilitatea partenerilor.  

 

 

Informații referitoare la mobilități 

 

Flux Tipul 

mobilității 

Perioadă/ 

Locație 

Tematică Număr* 

participanți 

1. Curs de 

formare 

Praga, Cehia 

7-11 noiembrie 

2022 

 

Going Digital in an Innovative 

Classroom 

https://www.itc-

international.eu/erasmusplus/going-

digital-in-an-innovative-classroom  

2 cadre  

didactice 

2.  Curs de 

formare 

Istanbul, Turcia 

22-28 ianuarie 

2023 

 

Best Educational Apps for Future 

Teachers 

http://www.pamercourses.com/best-

educational-apps-for-future-teachers/ 

3 cadre 

didactice 
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3.  Curs de 

formare 

Strasbourg, 

Franța 

24-29 aprilie 

2023 

How Digital Apps Can Help Running 

Your School  

https://www.teacheracademy.eu/course/

digital-tools-for-principals/ 

 

2 pers. did. 

auxiliar 

1 pers. did. 

conducere 

 4. 

 

Mobilitate 

de grup  

8 elevi 

 clasele  

VI -VII 

23-27. 01. 2023 

Sant  Juan  Despi, 

Barcelona, Spania 

Artă digitală  

Competențe digitale 

Partener: 

Institut Francisc Ferrer i Guardia, 

 

 

2 cadre  

didactice 

însoțitoare  

 5.  Mobilitate 

de grup  

8 elevi 

 clasele  

VI -VII 

  

martie 2023 

Algemesi, 

Valencia, Spania 

 Dezvoltarea unui program radio  

Competențe digitale 

Partener:  

Collegi Maria Auxiliadora 

 

2 cadre 

didactice 

însoțitoare  

 

Documentele de candidatură sunt disponibile pe pagina proiectului de pe site-ul 

școlii. Dosarele de candidatură vor fi transmise pe adresa de e-mail 

acreditare@scoalasfnicolae.ro într-un singur fișier în format pdf.  

Notă : Vor fi declarați respinși candidații care: 

1. nu depun una sau mai multe dintre formularele/anexele solicitate; 

2. nu obțin cel puțin 60 puncte în total. 
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Calendarul desfășurării concursului de selecție 

 

Nr. 

crt. 

Etapa din calendar Perioada 

1 Promovarea anunțului de selecție pe site-ul școlii 3 octombrie  2022 

2 Transmiterea dosarelor de candidatură pe adresa de e-mail 

acreditare@scoalasfnicolae.ro 

 

3 - 16 octombrie  

2022 

3 Proba de interviu în limba engleză 17 octombrie 2022 

4 Realizarea selecției 17 - 23 octombrie 

2022 

5 Afișarea rezultatelor finale  24 octombrie 2022 

 

 

 

Criterii de selecție pentru cadrele didactice participante la cursuri: 

 Să fie cadru didactic titular în cadrul Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae”; 

 Să demonstreze o nevoie reală de formare pe tematica cursului; 

 Să dețină competențe lingvistice de comunicare în limba engleză, cel puțin nivelul 

A2, dovedite prin interviu sau certificate lingvistice/diplome; 

 Să folosească abilitățile, cunoștințele dobândite în activități profesionale curente. 

            Număr locuri profesori :   6                                  Rezerve: 3 

 

 

Criterii de selecție pentru personalul didactic auxiliar: 

 Să fie angajat al Școlii Gimnaziale „Sfântul Nicolae” pe perioadă nedeterminată;; 

 Să dețină competențe lingvistice de comunicare în limba engleză, cel puțin nivelul 

A2, dovedite prin interviu sau certificate lingvistice/diplome;  

 Să aibă disponibilitate de lucru în echipă și abilități de coordonare în diverse 

activități la nivelul instituției. 

Număr locuri pentru personalul didactic auxiliar: 2                                     Rezerve: 1 
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Criterii de selecție pentru cadrele didactice însoțitoare: 

 Să fie cadru didactic titular în cadrul Școlii Gimnaziale  „Sfântul Nicolae”; 

 Să dețină experiență în derularea de proiecte, dovedită prin documente  

justificative; 

 Să dețină competențe lingvistice de comunicare în limba engleză, cel puțin nivelul 

A2, dovedite prin interviu sau certificate lingvistice/diplome; 

 Să dețină competențe de utilizare  TIC; 

 Să aibă disponibilitate de lucru în echipă alături de elevi și abilități de coordonare  

în diverse activități curriculare și extracurriculare. 

 

Număr locuri profesori însoțitori: 4                                     Rezerve: 2 

 

 

 

Dosarul de candidatură pentru profesorii participanți la cursuri va conține  

următoarele documente: 

 Cerere de înscriere  

 Copie BI/CI 

 Chestionar nevoi de formare  

 Formular de candidatură  

 CV Europass însoțit de documente justificative conform criteriilor de selecție 

 Scrisoare de intenție Europass 

 Acord privind utilizarea datelor personale 
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Dosarul de candidatură pentru personalul didactic auxiliar participant la cursuri 

va conține următoarele documente: 

 Cerere de înscriere 

 Copie BI/CI 

 Chestionar nevoi de formare 

 Formular de candidatură 

 CV Europass însoțit de documente justificative conform criteriilor de selecție; 

 Scrisoare de intenție Europass 

 Acord privind utilizarea datelor personale 

 

Dosarul de candidatură pentru cadrele didactice însoțitoare  va conține  

următoarele documente: 

 Cerere de înscriere 

 Copie BI/CI  

 Scrisoare de intenție 

 CV Europass însoțit de documente justificative conform criteriilor de selecție 

 Acord privind utilizarea datelor personale 

 

 

Metode de selecție și pondere în rezultatul final 

 Evaluarea dosarului de candidatură - 70 puncte 

 Interviu – 30 puncte 
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Activități specifice participanților în proiect 

 Premobilitate 

Participarea la pregătirea pedagogică  

 Informarea participanților privind programul Erasmus+ ; prezentarea proiectului 

propus: tema, scopul, obiectivele, sursa de finanţare, bugetul aprobat, destinaţia 

mobilităţii, rezultatele proiectului, valorizarea rezultatelor;  

 Prezentarea programului de stagiu, a detaliilor legate de cazare și transport local; 

Pregătirea culturală (responsabil cu pregătirea participanților) 

 Teme: prezentarea aspectelor sociale, politice și economice ale țării în care va avea 

loc mobilitatea. 

 Activități: sesiune de informare. 

Pregătirea lingvistică ( responsabil cu pregătirea lingvistică) 

 Sesiuni de pregătire  

 

 În timpul mobilităţii 

Participanții vor fi prezenți la programul de lucru ( activități + 2 zile călătorie). 

Profesorii însoțitori vor coordona elevii în desfășurarea activităților, vor redacta fișele 

pedagogice ale activităților. 

 Postmobilitate 

 Participanții la cursuri vor realiza activități de diseminare: jurnal de mobilitate, articole, 

prezentări, ateliere, activități de mentorat. 

Participanții la mobilitatea de grup vor împărtăși experiența lor din mobilitate cu 

colegii, realizând întâlniri online/sala de festivități a școlii. 

Profesorii însoțitori vor prezenta activitățile proiectului în Consiliul Profesoral al 

școlii și vor coordona elevii implicați în realizarea activităților de diseminare. 

 

 

          Director,                                                         Coordonator proiect,                                                        

Prof. Sulea Vasile  Alin                           Prof. înv. primar Cucăilă-Ciulică Mădălina 
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