
 

APEL INSTITUȚIONAL 

PENTRU SELECȚIA PARTICIPANȚILOR LA MOBILITĂȚI ERASMUS+ KA1 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PERFORMANT - PRIN ELEARNING, DIDACTICI INOVATOARE ȘI BUN 

MANAGEMENT 

 

Număr de referință: 2017-1-RO01-KA101-036166 

Beneficiar: Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște  
Perioada de derulare: 1 septembrie 2017 – 28 februarie 2019  

Buget: 30.110 euro 

 

Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște lansează Apelul pentru selecția participanților 

la cursurile din cadrul proiectului Erasmus+ KA1 – Educație școlară cu titlul „ Învățământ 

performant - prin Elearning, didactici inovatoare și bun management” - număr de referință 2017-

1-RO01-KA101-036166. Precizări:  

- Vor fi selectați 16 participanți + 3 rezerve.  

- În urma procesului de selecție, se va încheia un contract între școală și fiecare participant, în care vor 

fi prevăzute drepturile și obligațiile profesorilor selectați. În contract se va menționa valoarea totală a 

grantului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de transport, subzistență și taxa de curs.  

- Profesorii selectaţi își vor exprima disponibilitatea de cofinanţare a mobilităţii de formare, în cuantum 

de 20% din valoarea totală a grantului aprobat. Pe perioada implementării proiectului, Agenţia 

Naţională pune la dispoziția beneficiarilor 80% din suma contractată, restul urmând a fi primit după 

încheierea proiectului şi depunerea raportului final.  

 

Cursurile vor fi organizate în 3 fluxuri:  

Fluxul 1: Cursul de formare ”Teaching Tomorrow” (http://www.erasmusplus-ist.eu/teaching-tomorrow 

) 

Loc de desfășurare: Gozo, Malta 

Perioada: 5-10 noiembrie 2017 

Participanți: 6 profesori din toate ariile curriculare  

 

Fluxul 2: Cursul de formare ”ICT: Learning by Doing” (http://idevelopcourses.com/course/ict-

learning-by-doing/  

Loc de desfășurare: Seville, Spania 

Perioada: 22-26 ianuarie 2018  

Participanți: 6 profesori din toate ariile curriculare  

 

Fluxul 3: Cursul ”Human Resurce Management” (http://www.itc-international.eu/erasmusplus/human-

resource-management-in-education-institutions ) 

Loc de desfășurare: Praga, Cehia  

Perioada: 16-20 iulie 2018  

Participanți: 4 profesori (director sau director adjunct, responsabili comisii metodice, metodiști) 

 

Criterii de selecție pentru cursuri:  

- Competențe de lucru cu calculatorul și mijloacele digitale și de utilizare a internetului;  

- Competențe de comunicare în limba engleză;  

- Director, Director adjunct, Responsabil comisie metodică, Metodist, Membru în Corpul Național de 

Experți în Management Educațional (exclusiv pentru Flux 3) 

- Interes pentru integrarea unor metode inovative de predare-învățare în activitatea didactică;  

- Disponibilitate pentru pregătire lingvistică, tematică și culturală în vederea participării la curs;  

- Capacitate de relaționare/comunicare interpersonală și instituțională;  
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- Implicare în realizarea activităților și a produselor finale prevăzute în proiect;  

- Competenţe de diseminare la nivel instituţional, local şi naţional.  

 

Responsabilitățile și obligațiile participanților la cursuri:  

- Parcurgerea unui program de pregătire lingvistică (limba engleză) de 10-15 ore;  

- Informare cu privire la țara gazdă (cultură, tradiții, informații geografice);  

- Activități de pregătire de specialitate: studierea tematicii cursului, documentare, exerciții, comunicare 

cu formatorii - în funcție de cerințe;  

- Participarea la toate activitățile cursului și completarea chestionarelor de evaluare a activităților;  

- Prezentarea aspectelor esențiale ale cursului în cadrul Consiliului profesoral, prin elaborarea de 

pliante, prezentare în PowerPoint, etc.;  

- Prezentarea cursului în cadrul activității cercului metodic zonal/județean;  

- Diseminarea experienței dobândite la curs, prin: crearea unui material de învățare/instrument de 

lucru/tutorial pentru workshopul cu tema Mijloace eficiente de integrare TIC în lecții; susținerea unei 

lecții deschise în cadrul comisiei metodice cu exemplificarea celor învățate la curs;  

- Elaborarea de modele de bună practică privind utilizarea mijloacelor TIC în predarea disciplinei; 

acestea vor fi incluse în „e-CNIV - Ghidul profesorului inovator” - produs final al proiectului, realizat 

de participanții la cursuri;  

- Elaborarea raportului la finalizarea cursului.  

 

PROCEDURA DE SELECȚIE Se va realiza în 3 etape: 

Etapa 1: Etapa de înscriere (7 septembrie – 12 septembrie 2017) – depunerea dosarelor de 

candidatură. Solicitanții vor depune dosarul de candidatură la secretariatul școlii sau la coordonatorul 

de proiect – pe suport de hârtie 

Dosarul de candidatură trebuie să conțină:  

1.  Cerere-tip de înscriere la concursul de selecție;  

2.  Copie după C.I.;  

3. CV Europass și declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea datelor din CV.;  

4.  Scrisoarea de intenţie în care îşi vor exprima motivaţia participării la acest proiect, din care să 

reiasă şi disponibilitatea de a contribui la pregătirea altor colegi prin diferite activităţi de formare; 

Dosarele incomplete și cele depuse după termenul limită nu vor intra în etapa de evaluare, iar 

candidatul va fi declarat respins.  

Etapa 2: Evaluarea dosarelor de înscriere (13 – 15 septembrie 2017)  
Evaluarea va fi efectuată de o comisie formată din 3 membri; președintele comisiei va fi coordonatorul 

de proiect.  

Etapa 3: Afișarea rezultatelor (18 septembrie 2017)  

În urma evaluării dosarelor depuse comisia de selecție va alcătui lista cu cei 16 profesori admiși și cele 

3 rezerve. Nu se admit contestații la această selecție. Prefesorii selectați vor completa un contract 

angajament privind cofinanțarea mobilității și prestarea activităților în conformitate cu 

responsabilitățile și obligațiile stabilite pentru participanții la cursuri.  

 

Mențiuni finale: 

Echipa de proiect depune toate eforturile pentru a asigura transparența și buna informare a tuturor. Vom 

afișa toate informațiile pe site-ul școlii și le vom transmite  și prin email. Pentru toate nelămuririle sau 

alte precizări suplimentare vă rugăm să contactați echipa de proiect.  

 

Director,  

Prof. Pîrvulescu Dana-Codruța 

Coordonator Proiect,  

Prof. Vlad Cătălina Estera 

 


