
                                                                
   

A N U N Ț  

privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie 

 a profesorilor participanți la cursurile de formare din cadrul 

Proiectului european Erasmus + KA1 –  

,, Învățarea europeană - o șansă pentru școala rurală” 

 - The European learning - a chance for rural school , 

nr. de contract: 2020-1-RO01-KA101-078868 

 

 

În urma aprobării finanţării proiectului de mobilitate pentru profesori Erasmus plus K1 nr. de contract: 

2020-1-RO01-KA101-078868, cu titlul EuRural - ,, Învățarea europeană - o șansă pentru școala rurală”, (The 

European learning - a chance for rural school) , proiect 

cofinanţat de Comisia Europeană prin AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME COMUNITARE ÎN 

DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” 

Buhalnița, va organiza concurs de selecţie pentru un număr de 8 participanţi, (2 rezerve), profesori ai școlii 

care sunt motivați și au nevoia participării la activitățile de formare: 

 Fluxul  1 - 4 profesori din scoala vor participa în Florența – Italia, 
                             la cursul „ICT as a Tool for a Student Centered Classroom”, 

                        perioada  26.07.2021-31.07.2021 

Activitatea are ca obiectiv principal combaterea eșecului în educație reducând părăsirea timpurie a școlii 

prin integrarea și utilizarea eficientă a resurselor digitale în cadrul procesului de predare. Prin acest curs 

participanții vor fi motivați să integreze în mod eficient TIC în predare, astfel încât elevul să fie în centrul 

procesului de predare-învățare. 

 Fluxul 2 – 4 profesori din scoala vor participa în Barcelona – Spania , la cursul 

                      „Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying  Prevention”,   

                        perioada  16.08.2021-21.08.2021 

Activitatea are ca scop dezvoltarea unor  tehnici și abilități de comunicare și intervenție în cadrul 

situațiilor conflictuale de la nivelul clasei. Prin acest curs participanții își vor îmbunătăți abilitatea de a 

modela și de a încuraja ascultarea activă și empatia în rândul elevilor de astăzi, cetățenii activi de mâine, 

prin activități practice ce pot fi aplicate imediat în clasă; se vor bucura de o mai bună conștientizare a 

nevoilor emoționale ale elevilor și vor dobândi abilități ce îi vor ajuta în promovarea unor relații în clasă 

mult mai puternice, creându-se astfel un climat mult mai favorabil/ pozitiv în școală, atât pentru profesori, 

cât și pentru elevi. 
 

Furnizor curs  de formare: Europass Teacher Academy  https://www.teacheracademy.eu/about-us/  

         

 Graficul procesului de selecție: 

1. Depunerea  dosarelor  de  candidatură  de  către  cadrele  didactice candidate la secretariatul şcolii cu 

număr de înregistrare. 19.04.2021 – 14.05.2021 

2. Evaluarea dosarelor depuse de către membrii comisiei de selecţie  pe baza unei grile de evaluare; 

17.05.2021- 21.05.2021 

3. Afişarea rezultatelor finale ale selecţiei participanţilor; 21.05.2021, ora 15.00 

 

 

https://www.teacheracademy.eu/about-us/


                                                                
   

 

Vor fi selectaţi: 

 8 profesori pentru cele 2 fluxuri + 2 rezerve, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut (4 profesori 

flux Italia, 4 profesori flux Spania) 

Criterii de selecţie ale candidaţilor: 

a)  Cadre didactice ale Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalnița și structurile arondate  încadrate  în 

perioada 1 noiembrie 2020-31octombrie 2021 în unitatea noastră;  

b) Cadre didactice cu competențe de comunicare în limba engleză, minim nivel A1, conform Cadrului 

European Comun de Referință;  

c) Cadre didactice care să dețină competențe TIC;  

d) Cadre didactice interesate de formarea continuă;  

e) Cadre didactice cu spirit de echipă, cu capacitate de adaptare la diverse situaţii şi context, probitate 

morală;  

f) Cadre  didactice  dornice  de  implicare  în  realizarea  activităţilor  şi  a  produselor  finale prevăzute în 

proiect;  

g)  Cadre didactice cu competenţe de diseminare la nivel instituţional, local şi naţional. 

 Obligațiile participanților la cursuri: 

- Parcurgerea unui program de pregătire lingvistică (limba engleză) de 15-20 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, timp de 1–2 luni înainte de curs; 

- 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 organizat la niveul școlii; susținerea unei lecții demonstrative cu exemplificarea celor 

învățate la curs; 

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

incluse în ghidul de bune practici - produs final al proiectului, realizat de participanții la cursuri; 

- Completarea raportului pe platforma Mobility Tool după finalizarea cursului. 

La secretariatul şcolii se va depune dosarul de candidatură care va cuprinde documentele : 

a) Opisul dosarului;  

b)  Cerere de înscriere ( Anexa 3 a prezentei proceduri);  

c) Copie BI/CI;  

d) Adeverință  din  care  să  reiasă  vechimea  în  muncă  şi  statutul  (cadru  didactic 

titular/detaşat/suplinitor) al unităţii noastre şcolare, cu contract de muncă în şcoala noastră în perioada 

derulării proiectului);  

e) Scrisoare de intenție cu exprimarea opțiunii pentru cursul de formare la care dorește să participe 

candidatul și argumentarea necesității de formare;  

f) CV Europass ; 

g) Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării, având anexate copii xerox după documentele justificative; 

h) Acord  cu  privire  la  sarcinile  mobilităţilor  din  cadrul  proiectului (Anexa 3 a prezentei proceduri) ; 


