
                                         

 Proiect Erasmus+: 2019-1-RO01-KA101-062242 

Acţiunea K 1 – mobilitate în domeniul educației școlare  

Titlul proiectului: „Fii destept!Fii prezent!” 

Beneficiar: Colegiul Tehnic de Cai Ferate “Unirea”, Pascani 

 

PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA MOBILITATE 

In cadrul  Proiectului Erasmus + „Fii destept! Fii prezent!” 

2019-1-RO01-KA101-062242 

 

Informații privind cursurile de formare 

CURSUL 1: „METODE DE REDUCERE A PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII ÎN 

SOCIETATEA  AXATĂ PE  ÎNVĂȚAREA PE  TOT PARCURSUL VIEȚII” 

LOCAȚIE :  ASSEN, OLANDA 

Nr. participanti : 6 

Competențele vizate spre a fi obținute: Motivarea elevilor de a participa la ore, de a fi implicați 

activ in activitățile pe care le organizează profesorii, cu scopul de a preveni           părăsirea 

timpurie a școlii. 

CURSUL 2: „CREATIVITATE ÎN PREDARE ȘI INVĂȚARE PENTRU O MAI BUNĂ 

MOTIVARE A ELEVILOR” 

LOCAȚIE :  ASSEN, OLANDA 

Nr. participanți : 6 

Este un curs ce are drept punct de plecare succesul obținut de un curs anterior, este așadar un 

curs de transfer de inovație.  



Competențele vizate  spre a fi obținute: Motivarea elevilor de a participa la ore, de a fi activi la 

ore, cu scopul de a preveni parasirea timpurie a școlii si de a isi finaliza educatia scolara cu o 

diploma. 

CURSUL 3: „MANAGEMENTUL CONFLICTULUI, INTELIGENTA EMOTIONALA SI 

PREVENIREA BULLYINGULUI” 

LOCAȚIE:  BARCELONA, SPANIA 

Nr. participanti : 6 

Acest curs a fost  creat pentru profesorii care vor sa inteleaga dinamica grupurilor si cum 

afecteaza aceasta activitatea la clasa. 

Competente vizate spre a fi dobandite:  folosirea  conflictelor din clasa  drept oportunitate pentru 

dezvoltare, capacitatea de a modela si incuraja ascultarea activa, empatia, intelegerea  emotionala 

a elevilor de astazi si cetatenilor activi de maine. 

CALENDARUL PROCESULUI DE SELECȚIE 

Afişarea criteriilor de selecţie: 9 iulie  2019  

Înscrierea candidaţilor: 10 iulie – 4 august 2019  

Efectuarea selecţiei: 5 – 7 august 2019  

Afişarea rezultatelor: 8 august 2019  

Primirea contestaţiilor: 8 august 2019  

Analiza contestaţiilor:  9 august 2019  

Afişarea rezultatelor finale: 9 august 2019 

 

 

 



Criterii de selecţie : 

• Profesor titular, încadrat la Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea”, Pașcani; 

• Implicarea activă în viaţa şcolii în perioada 1 septembrie 2018 - 1 iulie 2019 şi 

disponibilitatea de a lucra suplimentar în vederea participării la activităţile locale din 

cadrul proiectului (diseminare, evaluare, realizare produse finale); 

• Implicare activă în promovarea imaginii școlii. 

• Motivaţia de a participa la un proiect european; 

• Competenţe digitale (Microsoft Office, internet, realizare materiale PPT/ Prezi etc); 

• Competenţe de limba engleză; 

• Competenţe de comunicare, gestionare a situaţiilor conflictuale, negociere, muncă în 

echipă, competenţe organizatorice. 

• Abilităţi de time management (respectarea termenelor de realizare şi predare de 

materiale); 

 

Selecţia va consta în evaluarea dosarelor de candidatură. Înscrierea se va face pe baza unui 

dosar depus la secretariatul unității, cu număr de înregistrare, și va conține următoarele documente:  

1. Cerere de înscriere (anexa 1); 

2. Declaraţia de acceptare a modalităţii de selecţie (anexa 3); 

3. Curriculum vitae – format european,  model: 
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae  

CV – ul trebuie să conțină obligatoriu  nivelul de competență lingvistică. 

4. Scrisoare de intenţie; 

Model: http://www.roger-univ.ro/banners/ccoc/Scrisoare_intentia_instruct_modele.pdf 

Scrisoarea de intenție trebuie să conțină obligatoriu cursul pentru care se optează. Seadmite un 

singur curs din cele trei. 

5. Prezentarea unui plan de diseminare care va cuprinde minim 2 modalități de implementare 

a cursului ales și 2 activităţi de diseminare a proiectului. 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae
http://www.roger-univ.ro/banners/ccoc/Scrisoare_intentia_instruct_modele.pdf


6. Formular de candidatură  (anexa 2) 

 

Rezultatele selecţiei vor fi afişate pe site-ul școlii şi la avizierul şcolii în data de 08.08.2019, ora 

12.00. 

GRILA DE PUNCTAJ 

Criteriu Punctaj 

Curriculum vitae – format european 30 p 

Formular de candidatură 30 p 

Scrisoare de intenţie 20 p 

Plan de diseminare 20 p 

 

Mențiuni suplimentare:  

Înscrierea cadrelor didactice este voluntară și constă în depunerea dosarului complet de 

înregistrare în grupul țintă. Va fi alcătuită și o listă de rezerve, pentru completarea grupului țintă, 

în cazul retragerii din proiect a unor candidați selectați, din motive obiective. 

În termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării, comisia de selecție și evaluare 

trebuie să prezinte un raport al activității de selecție. Toate documentele aferente procedurii de 

selectare a grupului țintă fac parte din documentația proiectului și vor fi gestionate și arhivate de 

membrii echipei de implementare a proiectului, conform instrucțiunilor în vigoare. 

 

 

 

 

 

 



 


