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Programul: Erasmus+ 

Tipul proiectului: KA1 – proiect de mobilitate școlară 

Nr. de referință al proiectului: 2017-1-RO01-KA101-036444 

Titlul proiectului: ”Modern Attractive School Through European Reinforcing” (M.A.S.T.E.R) 

 

Nr. 1861 / 04.12.2017 

 

ANUNȚ  SELECȚIE 

CADRE DIDACTICE PENTRU PARTICIPARE LA CURSUL DE FORMARE 

 " The Effective School " 

care se va desfășura la Atena/ Grecia, în perioada 19-24 februarie 2018 

 

 Școala Gimnazială ”Petru Mușat” Siret anunță organizarea selecției, prin concurs de 

dosare, a unui număr de 4 cadre didactice – profesori de orice disciplină, pentru participarea la 

cursul "The Effective School ", care se va desfășura la Atena/ Grecia în perioada 19 -24  2018, 

în cadrul proiectului de mobilitate școlară ”Modern Attractive School Through European 

Reinforcing” (M.A.S.T.E.R), număr de referință 2017-1-RO01-KA101-036444, finanțat de 

Comisia Europeană prin programul Erasmus+. 

 Obiectivul general al proiectului ”M.A.S.T.E.R” constă în modernizarea procesului de 

predare-învățare-evaluare prin aplicarea metodelor inovative, introducerea noilor tehnologii, dar 

și îmbunătățirea managementului educațional. În perioada de derulare a proiectului (iulie 2017-

iunie 2018) 16 cadre didactice ale școlii vor avea posibilitatea de a se forma și perfecționa prin 

participare directă la 4 cursuri cu tematici care vizează realizarea obiectivului general și care vor 

fi organizate în țări ale Uniunii Europene. 

 Cursul "The Effective School " se adresează directorului/directorului adjunct, 

coordonatorului de proiecte si programe educative, membrilor CEAC, responsabililor de comisii 

metodice, care au cunostinte de limba engleza minim A2, competente digitale (Microsoft Office 

si Internet) și care doresc să dobândească cunoștințe si abilități cu privire la procesele de 

implementare si inovare care se potrivesc unei școli eficiente. 

 

Drepturile și obligațiile participanților la mobilitate: 

Drepturi: 

- Pregătire lingvistică (lb. engleză), culturală și pedagogică în domeniile proiectului 

- Participarea la stagiul de formare 

Obținerea Certificatului de Participare și a Certificatului de Mobilitate Europass 
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Obligații: 

- Respectarea solicitărilor echipei de management a proiectului și o colaborare eficientă cu 

membrii implicate în proiect 

- Participarea la pregătirea lingvistică, pedagogică și culturală 

- Participarea la elaborarea conținutului mapei de prezentare la curs (prezentarea școlii, 

sistemului de învățământ) 

- Participarea la stagiul de formare și respectarea planului și a programului de lucru în 

cadrul mobilității 

- Participarea la realizarea acțiunilor de diseminare și valorizare a rezultatelor proiectului 

- Elaborarea raportului individual conform formularului emis de ANPCDEFP 

- Depunerea setului de documente originale privind participarea la stagiu, în vederea 

decontării cheltuielilor 

 

Detalii despre concurs: 

 

Condiții de eligibilitate:  

- Calitatea de titular al școlii 

 

Criterii de selecție: 

- să facă parte din grupul țintă al cursului de perfecționare; 

- competente digitale de bază (utilizare PC și Internet);  

- competențe de limba engleză minim nivel A2; 

- CV în format Europass din care să reiasă competențele cerute grupului țintă;  

- motivația crescută pentru inovație educațională 

- bună capacitate de relaționare/comunicare interpersonală și instituțională/organizatională;  

- disponibilitate de a disemina informațiile obținute și de a valoriza experiențele și 

competențele dobândite 

 

Dosarul de candidatură va conține: 

- Cerere de înscriere (anexa 3); 

- Scrisoare de intenție, în care să se specifice modul în care activitatea de formare 

corespunde propriilor nevoi de formare și modalitatea în care candidatul își propune să 

utilizeze în propria instituție competențele dobândite prin parcurgerea stagiului; (30p) 

- CV (model Europass) în limba română, datat și semnat pe fiecare pagină și însoțit de 

documente justificative; (70p) 

- Declarație angajament valabilă în eventualitatea selectării (anexa 4) 

 

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea prezentată 

mai sus într-un dosar. 
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Anexa 2: Concurs de selecție a beneficiarilor în cadrul proiectului de mobilități Erasmus+ 

 

 

 

Selecția cadrelor didactice pentru participarea la cursul de formare 

" The Effective School " 

care se va desfășura la Atena/ Grecia, în perioada 19 -24 februarie 2018 

 

 

 

GRAFIC DE DESFĂȘURARE 

 

 

 

 

Anunțarea desfășurării concursului de selecție:      4 decembrie 2017 

 

Depunerea dosarelor la secretariatul școlii:             6 – 7 decembrie 2017 

 

Evaluarea dosarelor:                                                   8 decembrie 2017 

 

Afișarea rezultatelor:                                                   8 decembrie 2017 

 

Depunerea contestațiilor:                                            11 decembrie 2017, până la ora 12:00 

 

Afișarea rezultatelor finale:                                        11 decembrie 2017 
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Anexa 3: Concurs de selecție a beneficiarilor în cadrul proiectului de mobilități Erasmus+ 

 

 

 

 

Cerere de înscriere 

 

 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………………………, profesor al 

Școlii Gimnaziale ”Petru Mușat” Siret, specialitatea …………………………………., posesor al 

actului de identitate  CI/BI  seria ………… nr. ……………….. eliberat de ……………………... 

la data de …………………… CNP ……………………………………., tel. …………………… 

e-mail ………………………………………., solicit prin prezenta înscrierea la concursul de 

selecție în vederea participării la cursul de formare organizat în cadrul proiectului 

”M.A.S.T.E.R”, cu tema " The Effective School " care se va desfășura la Atena/ Grecia în 

perioada 19 -24 februarie 2018. 

 

 

 

 

Siret,                                                                                                    Semnătura, 

Data ……………………                                                                    …………………………….. 
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Anexa 4: Concurs de selecție a beneficiarilor în cadrul proiectului de mobilități Erasmus+ 

 

 

 

DECLARAȚIE  ANGAJAMENT 

 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………………………, profesor la Școala 

Gimnazială ”Petru Mușat” Siret declar pe propria răspundere că: 

- toate datele din dosarul de candidatură sunt reale și pot fi demonstrate cu acte originale; 

- sunt de acord cu procedura de selecție elaborată; 

- nu există niciun impediment pentru a participa la activitățile și mobilitățile proiectului în 

țară și străinătate; 

- mă angajez să desfășor activitățile pre și post curs prevăzute; 

- mă angajez să particip la organizarea evenimentelor tematice din cadrul proiectului 

(diseminări) și implicit la desfășurarea acestora; 

- să contribui la realizarea documentelor suport necesare proiectului; 

- prin acțiunile mele, indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat să particip la mobilitățile 

proiectului, nu voi aduce prejudicii, injurii sau defăimări programului și echipei 

proiectului ”Modern Attractive School Through European Reinforcing” (M.A.S.T.E.R). 

 

 

 

 

Data ………………………….                                    Semnătura ………………………………. 
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Anexa 5: Concurs de selecție a beneficiarilor în cadrul proiectului de mobilități Erasmus+, 

                 

EVALUARE CURRICULUM VITAE 

 

Nume și prenume cadru didactic: …………………………………………………………… 

Funcția ocupată: ……………………………………………………………………………… 

 

Criterii de evaluare Punctaj 

maxim 

Punctaj 

obținut 

1. Studii postuniversitare 

 

5p  

2. Activitate managerială în domeniul educației în ultimii 2 ani: 

 - director/director adjunct 

 - metodist/Consiliul consultativ al ISJ 

 - membru CEAC 

 - șef comisie metodică 

 - coordonator programe și proiecte educative/europene 

 

Maxim 10p 

2p 

2p 

2p 

2p 

2p 

 

3. Experiența cadrului didactic în domeniul vizat în cadrul școlii: 

 - vechime în școală:  < 10 ani 

                                    > 10 ani 

 - preocupări privind domeniile vizate în proiect:  asigurarea calității și 

management școlar, asistarea profesorilor în dezvoltarea calităților lor 

profesionale 

 

Maxim 10p 

3p 

5p 

5p 

 

4. Parteneriate și proiecte școlare 

 

5p  

5. Participare la simpozioane și conferințe 

 

5p  

6. Publicare de cărți/articole în domeniile enumerate la punctul 3 

 

5p  

7. Participare la stagii de pregătire/ parteneriate europene 

 

10p  

8. Competențe lingvistice în limba engleză 

 

10p  

9. Competențe de operare calculator 

 

10p  

Total punctaj 

 

70p  

 

Evaluatori: 

Nume și prenume ………………………………………                Semnătura ………………….. 

Nume și prenume ………………………………………                Semnătura ………………….. 

Nume și prenume ………………………………………                Semnătura ………………….. 
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