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NR. DE ÎNREGISTRARE : 7028/19.12.2022 

 

 

 

 

Anunț privind selecția beneficiarilor elevi în cadrul proiectului 

Erasmus+ KA2  Nr: 2022-1-RO01-KA220-SCH-000088281 

 

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

Erasmus+ nr. 2022-1-RO01-KA220-SCH-000088281, organizează concurs de 

selecție pentru derularea unor mobilități în scopul învățării pentru elevi și cadre 

didactice. Mobilitățile urmează să fie programate în perioada ianuarie – mai 2023, 

în funcție de disponibilitatea partenerilor.  

 

Informații referitoare la mobilități: 

 

 

Flux Tipul 

mobilității 

Perioada de 

desfîșurare și locația 

Tematică Număr* 

Particip. 

1 Mobilitate 

de grup 

Perioada:12-18 

februarie 2023 

Furnizor: OpenUp 

Greek Scientific 

Association of 

Innovation,   

Locația: Larisa, Grecia 

Curs de formare Learn to code 

Obiective: 

- dezvoltarea competențelor digitale; 

- formarea de competențe 

computaționale; 

- aplicarea unor cunoștințe și abilități 

în contexte diferite de învățare, 

formale și nonformale; 

- exersarea abilităților de comunicare 

în limba engleză.  

4 elevi  

clasele  

VI –VII 

 

1 prof. 

 însoțitor 
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2 Mobilitate 

de grup 

  

Perioada:12-18 

februarie 2023 

Furnizor: OpenUp 

Greek Scientific 

Association of 

Innovation,   

Locația: Larisa, Grecia 

Curs de formare Learn to code 

Obiective: 

- creșterea competențelor 

profesionale;  

- aplicarea de tehnici noi în predare-

învățare bazate pe folosirea 

instrumentelor digitale; 

- folosirea Scratch pentru crearea de 

jocuri didactice;. 

- crearea de scenarii de învățare care să 

dezvolte abilități computaționale.  

 

 

4 cadre 

did. 

 

3.  Mobilitate 

de grup  

Perioada: 4-10 mai 2023 

Partener: Istituto 

Compresivo 

Libero Andreotti  

Locația: Italia, Pescia  

Activitate de învățare Back into future 

- dezvoltarea competențelor 

computaționale 

- aplicarea competențelor 

computaționale  în proiecte de grup pe 

tema „Diversitate culturală” 

- familiarizarea cu alte culturi 

europene; 

- cooperarea cu elevi din țările 

partenere; 

- exersarea abilităților de comunicare 

în limba engleză. 

 

5 elevi 

2 prof. 

însoțitori 

 

Număr total de elevi: 9 

Număr total de profesori: 7 

* Pentru fiecare flux vor fi selectați câte 2 elevi și 2 profesori ca rezervă. 

Documentele de candidatură sunt disponibile pe pagina proiectului de pe site-ul școlii. 
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Calendarul desfășurării concursului de selecție 

 

Nr. 

crt. 

Etapa din calendar Perioada 

1 Postarea anunțului de selecție pe site-ul școlii 19. 12. 2022 

2 Transmiterea dosarelor de candidatură pe adresa de e-mail 

s2f@scoalasfnicolae.ro 

19.12.2022 

7.01.2023 

3 Proba de interviu în limba engleză 11-12. 01. 2022 

4 Realizarea selecției 8 – 12. 01. 2022  

5 Afișarea rezultatelor finale 13. 01. 2022 

 

 

Criterii de selecție pentru elevi: 

 Apartenenţa la grupul ţintă specificat în proiect: elevi din clasele a VI-a și a VII-a (vârsta 

între 12-14 ani). Elevii care nu au mai participat/nu au fost selectați pentru o alta 

mobilitate Erasmus, precum și elevii cu probleme de sănătate sau cu oportunități reduse 

vor primi puncte suplimentare la evaluarea candidaturii; 

 În anul școlar precedent a obținut media 10 la purtare; 

 Modul în care este motivată dorinţa de participare la mobilitate: obiective personale, 

modul de pregătire, impact, diseminare/valorizare a rezultatelor proiectului (evidențiate 

în scrisoarea de intenție); 

 Competențe lingvistice, cel puțin nivelul A1, dovedite prin interviu sau certificate 

lingvistice; 

 Implicare în activitățile extracurriculare ale școlii. 

Număr locuri elevi:    4 elevi/ curs                                          Rezerve: 2 

                                   5 elevi/activitate de învățare                Rezerve : 2 

 

Criterii de selecție pentru profesorii însoțitori: 

 Să fie profesor titular/pe durată nedeterminată  la Școala Gimnazială „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 

 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: 3                                     Rezerve: 2 
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  Criterii de selecție pentru profesorii participanți la cursuri: 

 Să fie profesor titular/pe durată nedeterminată  la Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae”; 

 Să demonstreze o nevoie reală de formare pe tematica cursului; 

 Să dețină competențe lingvistice de comunicare în limba engleză, cel puțin nivelul A1; 

 Să folosească abilitățile, cunoștințele dobândite în activitățile profesionale curente. 

 

  Număr locuri profesori :   4                                                    Rezerve: 2 

 

Dosarul de candidatură pentru elevi va conține următoarele documente: 

o Cerere de înscriere (model tip); 

o Copie scanată certificate de naștere; 

o Copie scanată carnet note (paginile cu numele si media la Purtare) 

o Scrisoare de intenție model Europass; 

o Anexe doveditoare ale implicării în proiecte școlare și extrașcolare (diplome, 

certificate, adeverințe certificate de profesorul coordonator); 

o Documente doveditoare pentru apartenență la grupuri vulnerabile (acte medicale sau 

declarație pe proprie răspundere) 

o Acordul scris al părinților/ susținătorilor legali (model tip); 

o Angajament scris /Acord privind protecția datelor personale. 

 

Dosarul de candidatură pentru profesorii însoțitori va conține următoarele documente: 

o Copie BI/CI; 

o Cerere de înscriere; 

o Scrisoare de intenție model Europass; 

o CV Europass însoțit de documente justificative conform criteriilor de selecție; 

o Acord privind utilizarea datelor personale. 

 

Dosarul de candidatură pentru profesorii participanți la cursuri va conține următoarele 

documente: 

o Copie BI/CI; 

o Cerere de înscriere; 

o Chestionar nevoi de formare; 

o Formular de candidatură; 

o CV Europass însoțit de documente justificative conform criteriilor de selecție; 

o Scrisoare de intenție model Europass; 

o Acord privind utilizarea datelor personale. 
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Dacă în dosarul candidatului nu există copii ale documentelor justificative pentru mențiunile 

din CV/scrisoarea de intenție, acestea nu vor primi punctajul aferent în procesul de evaluare. 

 

Metode de selecție și pondere în rezultatul final 

 

 Evaluarea dosarului de candidatură - 70 puncte 

 Interviu – 30 puncte 

Activități specifice participanților în proiect 

 Premobilitate 

Participarea la proiecte eTwinning pentru a interacționa cu elevii din școala gazdă.  

Participarea la pregătirea pedagogică (responsabil cu pregătirea cursanților) 

 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, bune practici de prevenire a 

fenomenului de bullying; 

 Activități: sesiune de informare. 

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. 

 

 În timpul mobilităţii 

Participanții vor fi prezenți la programul de lucru (5 zile activități + 2 zile călătorie, în total 7 

zile).  

 Postmobilitate: 

Elevii/Profesorii participanți vor realiza activități de diseminare: 

 jurnal de mobilitate;  

 articole; 

 prezentări; 

 ateliere; 

 activități de mentorat; 

 participarea la proiecte de grup. 

          

 Director,                                                                      Coordonator proiect,                                                        

Prof. Sulea Alin Vasile                                                 Prof. Huică Mihaela Cristina 


