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APEL INSTITUȚIONAL PENTRU SELECȚIA PARTICIPANȚILOR LA MOBILITĂȚI 

 

Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila, organizează selecția participanților la mobilitățile din cadrul 

proiectului Erasmus+ KA1 „Tranziția actului educațional de la tradițional la modern prin integrarea 

mijloacelor, metodelor și instrumentelor TIC”. 

Vor fi selectate 10 cadre didactice pentru participarea la cursuri, după cum urmează: 

1. Curs de formare „Empowerment in ICT Skills – Making Use of Technology Tools” (furnizor curs: ETI – 

https://www.etimalta.com/course/empowerment-in-ict-skills-1-week/#Course-details ) 

Loc de desfășurare: St. Julians, Malta 

Perioada de desfășurare: 12-16 noiembrie 2018 

Participanți: 1 prof. înv. primar și 2 prof. gimnaziu 

 

2. Curs de formare „Moodle 3.0: An Introduction for Teachers” (furnizor curs: iDevelop - 

http://idevelopcourses.com/course/moodle-3-0-an-introduction-for-teachers/#1468483499414-d94814f4-

bae0 )  

Loc de desfășurare: Sevilla, Spania  

Perioada de desfășurare: 21-25 ianuarie 2019 

Participanți: 1 prof. înv. primar și 1 prof. gimnaziu 

3. Curs de formare „Cybersecurity Education for Online Safety” (furnizor curs: Dorea - 

https://dorea.org/erasmuscourses/cybersecurity-education-online-safety/ )  

Loc de desfășurare: Limassol, Cipru 

Perioada de desfășurare: 01-05 aprilie 2019 

Participanți: 2 cadre didactice aria curriculară Consiliere și Orientare 

4. Curs de formare „Interactive Technologies for the Future Classroom” (furnizor curs: European 

Schoolnet - http://fcl.eun.org/courses și http://fcl.eun.org/courses2 )  

Loc de desfășurare: Bruxelles, Belgia 

Perioada de desfășurare: 5 zile, martie/aprilie 2019 

Participanți: 1 prof. înv. primar și 2 prof. gimnaziu 

Se va constitui și o listă de rezervă pentru participarea la mobilități. 
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CONDIȚII DE ELIGIBILITATE 

1. Cadrul didactic participant trebuie  

a) să fie încadrat la Școala Gimnazială „Ion Băncilă”, Brăila. 

b) să dețină competențe de comunicare în limba engleză minim nivel B1, conform Cadrului European 

Comun de Referință. 

c) să dețină competențe TIC. 

 

2. Un cadru didactic poate participa la un singur curs de formare. 

 

De asemenea, trebuie să își manifeste disponibilitatea de a lucra și în afara orelor de curs, de a respecta 

termene-limită și de a realiza materialele și activitățile proiectului. Trebuie să dovedească interes pentru 

formarea continuă prin studii derulate constant pe toată durata carierei și prin publicarea de lucrări. 

Competențele de formator, metodist și experiența ca responsabil/membru în comisii școlare reprezintă un 

plus pentru derularea activităților proiectului. 

 

EVALUAREA candidaturilor va cuprinde 3 probe:  

 Curriculum Vitae  

 Scrisoare de intenție  

 Interviu în limba engleză 

 

Dosarele candidaților se vor depune la secretariatul școlii, cu număr de înregistrare, și vor conține:  

 Opisul dosarului 

 Copie BI/CI 

 Cerere-tip de înscriere (Anexa 5) 

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

participe candidatul și argumentarea necesității de formare  

 CV Europass (Anexa 6) însoțit de copii ale documentelor justificative conform criteriilor de 

selecție 

 Pașaport lingvistic Europass (Anexa 7) 

 Adeverință din care să reiasă vechimea în muncă și statutul (cadru didactic 

titular/suplinitor/detașat)  

 

Documentele vor fi numerotate și așezate în dosar în ordinea menționată în prezenta procedură. 

Dosarele care nu conțin toate documentele menționate mai sus vor fi respinse. 

Dacă în dosarul candidatului nu există copii ale documentelor justificative pentru mențiunile din CV, 

acestea nu vor primi punctajul aferent în procesul de evaluare. 

 

Detaliile legate de organizarea procesului de selecție (calendarul selecției, criterii de selecție, profilul 

participanților, rezultatele învățării pentru fiecare tip de curs, responsabilitățile și activitățile care vor trebui 

desfășurate de cadrele didactice selectate, cerere-tip de înscriere) se găsesc în „PROCEDURA DE SELECȚIE A 

PARTICIPANȚILOR LA CURSURI DE FORMARE în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „Tranziția actului 

educațional de la tradițional la modern prin integrarea mijloacelor, metodelor și instrumentelor TIC””. 



Pentru Curriculum Vitae Europass și Pașaport Lingvistic Europass pot fi folosite formularele existente în 

anexele „Procedurii de selecție a participanților la cursuri de formare”. Acestea pot fi completate și online, 

accesând site-ul http://www.europass-ro.ro  

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport 
 

NOTĂ: Această publicație reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este 

responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile cuprinse. 
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