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APEL INSTITUȚIONAL DE SELECȚIE BENEFICIARI MOBILITĂȚI DE FORMARE 

1. DESCRIERE PROIECT 

Proiectul de mobilități de formare Erasmus+ KA101 „Instrumente pentru educație eficientă” va 
fi implementat de Școala Gimnazială "Ioan Grigore Teodorescu" Ruseni în perioada 2018-2020. 
Proiectul vine ca urmare a nevoilor de formare identificate în școala noastră și este parte a activităților 
propuse în Planul European de Dezvoltare pentru perioada 2017-2020. Nevoile identificate sunt legate 
de creșterea fenomenului de violentă școlară în rândurile elevilor, rezultate scăzute la disciplina 
matematică obținute în urma testărilor naționale atât la elevii din învățământul primar cât și la cei din 
învățământul gimnazial, utilizarea de către profesorii noștri a unor metode didactice neeficiente și lipsei 
unor colaborări cu școli din Europa. 

 

Proiectul își propune realizarea următoarelor obiective:  

O1 – facilitarea participării unui nr. de 9 cadre didactice din Școala Ruseni la mobilități de formare 
Erasmus+, în perioada 2018-2020 

O2 – îmbunătățirea cu 10% a rezultatelor obținute de elevi la evaluările naționale, în anul școlar 2019-
2020, față de anul școlar precedent. 

O3 – diminuarea cu min 15% a cazurilor de violență școlară în anul școlar 2019-2020, față de anul 
precedent 

O4 – realizarea a 25 de activități didactice demonstrative cu elevii de către participanții la stagiile de 
formare în anul școlar 2019-2020 

În cadrul acestui proiect, ne propunem realizarea a 3 stagii de formare pentru un educator, un 
învățător și un profesor de gimnaziu la cursul ”Coaching in educational contexts to reduce early school 
leaving”, organizat de Cervantes Training, în Alcala de Henarez, Spania, 7 zile de formare, 2 mobilitati 
de formare pentru profesori din catedra matematica și științe la cursul ”Μathematics and Connections 
with other sciences”, formator Meta Gnosi, Larisa, Grecia,7 zile de formare, 2 mobilități pentru 
învățători la cursul ”Science for Primary School Children: When Complicated Becomes Fun and Easily 
Understandable”, organizator Primera Group, Ljubljana, Slovenia,7 zile de formare și 2 stagii pentru 
cursul ”Problem/Inquiry Based Learning”, formator ITC International, Praga, R. Ceha, 5 zile de formare.  

Selecția participanților se va desfășura în luna 2-3 de proiect, pe baza unei proceduri de selecție 
aprobata de CA instituției și făcută de o comisie externă. Beneficiarii selectați vor urma o etapa de 
pregătire pentru mobilitate care va cuprinde un curs lingvistic lb. engleza, pregătire culturala și de 
pedagogie a stagiului de formare. 

În urma participării la cursurile de formare, beneficiarii vor realiza o serie de activități didactice 
demonstrative, vor elabora și pune la dispoziția colegilor o metodologie/ghid de intervenție în situații 
de violență școlară și două materiale CDS pentru disciplinele Matematică și Științe. Aceste materiale 

2018-1-RO01-
KA101-047762 

APEL INSTITUȚIONAL DE SELECȚIE BENEFICIARI MOBILITĂȚI DE FORMARE 1 

 



INSTRUMENTE PENTRU EDUCATIE EFICIENTA 
2018-1-RO01-KA101-047762 

 
 
 
 

vor fi testate în anul de implementare a competențelor dobândite la cursurile de formare, urmând să 
intre în circuitul didactic al instituției și să fie disponibile pe site-ul de proiect. 

 

În urma desfășurării activităților din proiect, avem speranța că nr de cazuri de violență școlară va 
scădea până la sfârșitul anului școlar 2019-2020, situația rezultatelor elevilor la testările naționale va fi 
îmbunătățită, iar cadrele didactice participante și colegii acestora, vor avea dobândite noi cunoștințe și 
competențe de specialitate, lingvistice și interculturale. 

 

2. CURSURI DE FORMARE PROPUSE 

2.1 Coaching  in educational contexts to reduce early school leaving Cervantes Training Spania
  1 educator, 1 învățător si 1 profesor gimnaziu   Aprilie  2019 

Prioritate instituțională1  –  Cadre didactice din învățământul preprimar, primar si gimnazial 

 

2.2 Μathematics and Connections with other sciences   Meta Gnosi  Grecia 
  2 profesori din catedra de matematica si stiinte   Iulie 2019 

Prioritate instituțională1 – Cadre didactice din catedra matematica si științe 

 

2.3 Science for Primary School Children[…]    Primera Group  Slovenia 
 2 profesori  învățământ  primar      August  2019 

Prioritate instituțională1 – Cadre didactice din învățământul  primar 

 

2.4 Problem/Inquiry Based Learning     ITC International R. Ceha
  2 cadre didactice       Noiembrie  2019 

 

3. DOCUMENTE DE CANDIDATURĂ 

a. Formular de candidatură – documentul poate fi descărcat de pe pagina de proiect 
http://edutools.ro/selectie.html . Acesta se completează electronic (cu excepția 
rubricilor de certificare – semnătură participant, locul și data semnării).  

1Prioritatea instituțională este cotată cu 10 puncte suplimentare. Pot beneficia de această condiție cadrele didactice a 
căror specializare se regăsește în descrierea priorității. 
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b. Curriculum Vitae Europass -  informații referitoare la acest document se por găsi la 
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae iar platforma de 
creare și editare online a acestuia poate fi accesată la 
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose 

c. Rezultatele testării cunoștințelor de limbă engleză – platforma de testare poate fi 
accesată la http://www.examenglish.com/leveltest/ . Sunt necesare rezultatele de la 
ambele probe (gramatică și înțelegere) și o declarație pe proprie răspundere prin care 
solicitantul atestă autenticitatea parcurgerii probelor lingvistice. Cunoștințele lingvistice 
trebuie sa fie minim A2. 

 

4. PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA STAGIILE DE FORMARE 

Participarea la un stagiu de formare finanțat în cadrul acestui proiect presupune parcurgerea de 
către solicitanți a unei proceduri de selecție. 

a. Conținutul dosarului de candidatură 

Dosarul de candidatură reprezintă cele trei tipuri de documente enumerate la punctul 3 din 
prezentul document. Lipsa oricărui tip de document din acest dosar duce la respingerea cererii de 
candidatură. Dosarul trebuie trimis în format electronic (vezi explicațiile din Ghidul candidatului) și în 
format imprimat, la secretariatul Scolii  Gimnaziale “Ioan Grigore Teodorescu” Ruseni, cu înregistrare în 
registrul de intrări/ieșiri al școlii. Sunt obligatorii ambele variante de depunere a dosarului, lipsa uneia 
dintre acestea ducând la respingerea cererii candidatură. Cele două formate de dosar (cel electronic și 
cel imprimat) trebuie să aibă conținuturi identice. Daca se constată la evaluarea tehnică deosebiri de 
conținut între cele două formate, candidatura este respinsă (vezi Condiții de excludere). 

b. Perioada de depunere a candidaturilor de participare la stagiile de formare. 

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură, atât în format fizic (la secretariatul Scolii 
Gimnaziale “Ioan Grigore Teodorescu” Ruseni) cât și electronic este 30 Noiembrie 2018. Orice dosar 
depus după această dată este considerat respins. Sistemul online de trimitere a candidaturilor și 
formularul de aplicație înregistrează în mod automat data și ora trimiterii sau a imprimării formularului 
de candidatură. De asemenea, data de înregistrare în registrul de intrări/ieșiri a Scolii Gimnaziale “Ioan 
Grigore Teodorescu” Ruseni trebuie să fie până pe 30.11.2018, inclusiv.  

În cazul în care nu sunt ocupate locurile oferite, se va organiza o nouă sesiune de selecție. 

c. Evaluarea cererilor de candidatură 

Evaluarea cererilor de candidatură este realizată de Comisia de evaluare, numită prin decizie CA cu 
următoarea componență: 1 reprezentant al Scolii  Gimnaziale “Ioan Grigore Teodorescu” Ruseni 
(persoana care nu participă la procedura de selecție) și 2 evaluatori externi, persoane cu experiență în 
derularea proiectelor Erasmus+. Dosarele de candidatură parcurg două tipuri de evaluare: 
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c.1 Evaluarea tehnică – este realiza de reprezentantul Scolii Gimnaziale “Ioan Grigore Teodorescu” 
Ruseni și urmărește dacă dosarele sunt trimise în termenul specificat în Apelul de selecție, dacă 
conțin toate documentele solicitate prin apel, daca există varianta electronică și variantă tipărită și 
dacă solicitantul este angajatul Scolii  Gimnaziale “Ioan Grigore Teodorescu” Ruseni (vezi Condiții de 
excludere). Rezultatul evaluării tehnice este Admis sau Respins. 

c.2 Evaluarea calitativă – pentru asigurarea transparenței și a unei evaluări obiective această 
procedură este realizată de 2 evaluatori externi (Nu lucrează în Școala Gimnaziala “Ioan Grigore 
Teodorescu” Ruseni). Aceștia evaluează independent formularul de candidatură și punctează fiecare 
rubrică din acesta. Daca este cazul, se adaugă punctele Priorității instituționale*, se face media celor 
două punctaje iar punctajul final este trimis Scolii Gimnaziale “Ioan Grigore Teodorescu” Ruseni 
unde va fi afișat. Repartizarea beneficiarilor la cursurile de formare se realizează în ordinea 
descrescătoare a punctajelor obținute, pentru fiecare curs. Fiecare participant va primi pe adresa de 
email punctajul obținut și comentariile evaluatorilor pentru candidatura depusă. 

Orice candidatură care obține mai puțin de 50 de puncte este considerată respinsă. 

d. Condiții de excludere (respingerea cererii de candidatură) 

d.1 Candidatul nu este angajat al Scolii  Gimnaziale “Ioan Grigore Teodorescu” Ruseni la 
momentul participării la procedura de selecție. 

d.2 Candidatul a depus mai multe cereri de candidatură. 

d.3 Conținutul dosarului de candidatură nu respectă condițiile cerute în prezentul apel. 

d.4 Rezultatul obținut în urma evaluării este sub 50 puncte. 

d.5 Sunt identificate pasaje similare în mai multe formulare de candidatură (sunt respinse toate 
candidaturile implicate). 

d.6 Documentele (formular de aplicație și declarația de autenticitate a testării lingvistice) nu 
sunt semnate de către solicitant. 

d.7 Există diferențe de conținut între cele două formate ale formularului de candidatură. 

d.8 Nivelul lingvistic nu este minim A2 

 

e. Activitățile desfășurate de cadrele didactice selectate pentru participarea la 
mobilitățile de formare. 

e.1 Semnarea contractului financiar și a celui de formare – prin care se stabilesc condițiile 
acordării grantului, respectiv participarea la mobilitate, la activitățile organizate de instituție etc.; 

*Prioritatea instituțională este cotată cu 10 puncte suplimentare. Pot beneficia de această condiție cadrele  
didactice a căror specializare se regăsește în descrierea priorității. 
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e.2 Virarea banilor în contul dvs. bancar (80% din suma totală iar diferența de 20% va fi virată la 
încheierea proiectului, după raportarea finală realizată de Școala Gimnaziala “Ioan Grigore Teodorescu” 
Ruseni și primirea soldului). Din această sumă va trebui să realizați plata taxei de curs prin transfer 
bancar, transport, cazarea și masa. Un membru al echipei de proiect va asigura consiliere și suport în 
acest sens. 

e.3 Participarea la activitățile de pregătire (limba engleză, pregătire culturală și de pedagogie a 
stagiului de formare) organizate de instituție. 

e.4 Participarea la activitatea de formare. 

e.5 Activități de raportare, diseminare  și  follow-up,  până  la  încheierea proiectului. 

f. Precizări suplimentare 

f.1 – Prezentul Apel de selecție poate fi interpretat doar împreună cu Anexe (prezentarea 
cursurilor de formare, extras din PED, modele de contract financiar și de formare), Ghidul candidatului 
și Formular de candidatură. 

f.2 – Prezentul Apel este un instrument elaborat și utilizat de echipa de implementare de proiect 
și validat de CA al Scolii  Gimnaziale “Ioan Grigore Teodorescu” Ruseni. Rolul său este de a ghida 
procedura de selecție a beneficiarilor de mobilități de formare.  

f.3 Prioritățile instituționale reprezintă segmentele de specialități didactice vizate în momentul 
analizei de nevoi de formare a personalului din școala și țintele vizate prin proiectul de mobilitate 
Erasmus+. Fiecare profesor care se înscrie la un curs care are prevăzută mențiunea Prioritate 
instituțională și are specialitatea cerută la rubrica respectivă, va primi 10 puncte suplimentare la 
evaluare. Școala nu interzice profesorilor participarea la un anumit curs de formare, dar dorește să 
încurajeze pe cei care se afla în specialitățile vizate de proiect.  

f.4 În cazul unei cereri de mobilitate aprobată, Formularul de candidatură completat și semnat 
de participant, alături de contractul financiar și de cel de formare reprezintă obligații contractuale 
încheiate între Beneficiar și Școala Gimnaziala “Ioan Grigore Teodorescu” Ruseni. 
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5.    CICLUL DE VIATA AL PROIECTULUI 
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