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Nr. 3889 /  29 . 11 . 2022                                          

 

Anunţ 
privind selecţia participanţilor în cadrul  Proiectului de Acreditare, programul Erasmus+,  

Mobilități în domeniul Educației Școlare - Cod Acţiune: KA121 SCH,  

nr. de referinţă: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061732 

 

Colegiul Naţional „A. T. Laurian” Botoşani implementează Proiectul de Acreditare, programul Erasmus+, 

Mobilități în domeniul Educației Școlare - Cod Acţiune: KA121 SCH, nr. de referinţă: 2022-1-RO01-KA121-

SCH-000061732, în calitate de aplicant/beneficiar, având rolul de organizaţie de trimitere. 

Perioada de implementare a proiectului nr.: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061732, este de 15 luni, între 

01/06/2022 și 31/08/2023, ambele date inclusiv. 

 Activităţile propuse pentru atingerea obiectivelor în perioada de implementare de 15 luni, până în data de 

31.08.2023, sunt: 

● Cursuri de formare structurate, în perioada martie-iulie 2022, total 9 participanţi (cadre didactice) 
Scop: să abordeze la clasă metode inovative de predare-învăţare-evaluare, noutăţi din domeniul didacticii, 

să se adapteze la noul context de învăţare (abilităţi de lucru în echipa, noi tehnologii,  evaluare şi gestionarea 

clasei în online/ în hibrid/ faţă în faţă). 

 

Cursuri de formare structurate în limba engleză : 

● Time to Become a 21st Century Teacher & New Teaching Methodologies to Motivate Creativity and 

Innovation in The Classroom, Istanbul, 02.04.2023-06.04.2023, 5 zile, organizaţie furnizoare de 

formare: Pamercourses; 3 participanţi; 
● Going Digital in an Innovative Classroom, Praga, 01.05.2023-05.05.2023, 5 zile, organizaţie 

furnizoare de formare: ITC International; 2 participanţi; 
● Innovative Approaches to Teaching, Praga,15.05.2023-19.05.2023, 5 zile, organizaţie furnizoare de 

formare: ITC International; 2 participanţi. 
Participanti: profesorii nou-veniţi sau cu definitivat, dar şi cei cu experienţă şi grade didactice. Pot 

participa cadre didactice care predau la liceu şi gimnaziu. Vor avea prioritate cadrele didactice care predau 

discipline de examen şi cele de limbi moderne, dar şi cele de discipline non-lingvistice de la clasele bilingve: 

limba şi literatura română, matematică, fizică, limba engleză, limba franceză, chimie, biologie, istorie, 

geografie, informatică-TIC, socio-umane. Pentru componenta interculturală, vor putea participa şi alte cadre 

didactice: religie, limba latină, educaţie muzicală, educaţie plastică, educaţie fizică. 

 

Cursuri de formare continuă structurate în limba franceză : 

● L’Innovation pédagogique et motivation: enseigner le français différemment, Nice, Franţa, martie-

iulie 2023, 5 zile, organizaţie furnizoare de formare: FRANCOPHONIA; 2 participanţi. 
 

Cursurile de formare continuă, în limba franceză, vor fi axate pe cultura şi civilizația franceză 

contemporană, cursuri de dezvoltare a competenţelor de comunicare la orele de limba franceză, prin teatru sau 

cinema, valenţele educative ale acestora, limbajul adolescenţilor sau franceza colocvială etc.  

Participanţi : Vor participa cadre didactice de limba franceză şi cadre didactice de discipline non-

lingvistice care predau sau doresc să predea la clasele bilingv-franceză. 

Rezultate – toate tipurile de cursuri: 

- vor fi aplicate metodele însuşite, la clasele la care participanţii sunt profesori; 

- va fi publicată pe site-ul liceului şi pe TwinSpace o prezentare care va conţine rezultatele participării la 

cursuri/ metodele de predare- învăţare şi evaluare; 

-va fi facută o prezentare cu noutăţile în materie de predare- învăţare la Conferinţa de valorizare (individual 

sau în echipă). 
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● Stagiu de observare – Franţa, martie-iunie 2023, 5 zile; 3 participanţi 
Scop: dezvoltarea de competenţe profesionale, schimb de experienta, transfer de bune practici in 

management educational, organizare si dezvoltare institutionala. 

Participanti: personal de conducere (director, director adjunct), personal didactic auxiliar, personal 

didactic (membri in Consiliul de Administratie, membri/ responsabili din cadrul comisiilor de la nivelul 

liceului, din Comisia de evaluare şi de asigurare a calităţii, coordonatori de comisii etc). 

Rezultate: 

- va fi publicată pe site-ul liceului şi pe TwinSpace o prezentare care va conţine rezultatele participării la 

stagiile de observare; 

-vor fi centralizate şi prezentate activităţile şi rezultatele la stagiu, la Conferinţa de valorizare. 

 

● Mobilităţi de grup ale elevilor, în perioada martie-iunie 2023:  
o 8 elevi + 2 cadre didactice însoţitoare (Suedia, limba engleză) ; 
o 8 elevi + 2 cadre didactice însoţitoare (Franţa, limba franceză). 

Scop: îmbunătăţirea competenţelor sociale şi civice, de a învăţa să înveţe, spiritul de iniţiativă şi 

antreprenoriat; asistenţe la lecţii, la activităţi de învăţare, în licee din Uniunea Europeană, pe teme ca: cetăţenia 

europeană, voluntariatul, interculturalitatea, noul context de învăţare. 

Participanţi: elevi din clasele de liceu, profil real şi umanist. 

Rezultate: 

-se va pregăti, în echipă, pentru site-ul liceului şi pentru TwinSpace, o prezentare care va conţine rezultatele 

participării la mobilităţi. 

-se vor prezenta, în echipe, rezultatele participării la mobilităţi, în materie de învăţare, rezultatele personale şi 

profesionale, la Conferinţa de valorizare. 

 

Este posibil ca unele cursuri de formare, stagiul de observare sau mobilităţile de grup ale elevilor să fie 

amânate sau anulate. Se vor identifica alţi furnizori de formare (sau alte cursuri, alte perioade sau locaţii, în 

altă limbă de comunicare – după caz) şi/ sau alte organizaţii partenere pentru stagiul de observare şi pentru 

mobilităţile de grup ale elevilor. 

 

Participanţii vor desfăşura următoarele activităţi obligatorii: 

I. Premobilitate:  

-Modulul I – Pregătire pedagogică şi de specialitate (6 h); 

-Modulul II - Pregătire lingvistică în limba engleză sau în limba franceză – după caz (10 h); 

-Modulul III - Pregătire culturală (4 h). 

II. În timpul mobilităţii – zilnic, 5 zile: activităţi specifice cursurilor de formare, stagiului de observare sau 

mobilităţilor de grup ale elevilor – după caz, în organizaţii furnizoare de formare şi/sau în instituţii de 

învăţământ, ateliere, prezentări, dezbateri, întâlniri cu profesionişti în domeniu, realizarea de documente 

suport specifice. 

III. Postmobilitate:  

● redactarea şi transmiterea raportului individual; 
● asigurarea implementării activităților propuse pentru obținerea rezultatelor şi atingerea obiectivelor 

proiectului; 
● monitorizarea, evaluarea si diseminarea activităților/ rezultatelor din cadrul proiectului; 
● contribuţie la redactarea raportului final. 
 

În vederea realizării selecţiei participanţilor la mobilităţi, se lansează prezentul apel.  

 

Selecţia participanţilor va consta în evaluarea dosarelor şi într-un interviu. Proba de interviu nu poate fi 

contestată. 

 

a) Proba de evaluare a dosarelor. 

Prima etapă a procesului de selecție constă în realizarea evaluării dosarelor depuse de către candidați. 

Pentru a fi admis în etapa ulterioară, dosarul trebuie să conțină documentele solicitate și să îndeplinească 
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condițiile obligatorii din anunțul de selecție. Se va realiza şi evaluarea și notarea dosarelor candidaților, de 

către membrii comisiei de selecţie, pe baza baremelor/grilelor de evaluare stabilite. 

 

b) Proba de interviu (în limba franceză sau în limba engleză). 

 

Bibliografia pentru interviu: 

-Ghidul Programului  Erasmus+, 2022; 

-Apelul General European la propuneri de proiecte, 2022; 

- Apelul naţional la propuneri de proiecte, 2022. 
 

Criterii de selecţie: 

Participanţi – personal didactic de predare, personal de conducere, personal didactic auxiliar : 

-să dovedească legătura oficială cu şcoala/instituţia, să facă parte din categoria de participanţi specificată pe 

fiecare tip de mobilitate, 

-să dovedească competenţe lingvistice în engleză sau franceză (cf. limbii de lucru), claritatea răspunsurilor, 

-să dovedească competenţe profesionale în acord cu tema proiectului, tipul de mobilitate şi categoria 

reprezentată, 

-să motiveze nevoia de formare/ participare, 

-să prezinte modalităţi de implementare şi de exploatare a rezultatelor, conform Programului Erasmus+.  

 

Participanţi – elevi: 

-să dovedească legătura oficială cu şcoala/instituţia, să facă parte din categoria de participanţi specificată pe 

fiecare tip de mobilitate, oportunităţi scăzute/ grupuri vulnerabile,  

-să dovedească competenţe lingvistice în engleză sau franceză (cf. limbii de lucru), claritatea răspunsurilor, 

-să dovedească competenţe profesionale, rezultate la olimpiade şi concursuri, în acord cu tema proiectului, 

tipul de mobilitate şi categoria reprezentată, 

-să motiveze nevoia de formare/ participare, 

-să prezinte modalităţi de implementare şi de exploatare a rezultatelor, conform Programului Erasmus+.  

 

Criterii de departajare  

În cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin punctaje egale, se vor lua în considerare următoarele 

criterii de departajare, în această ordine: 

- competenţe lingvistice în limba engleză sau în limba franceză (după caz), 

- nevoia de formare/participare la mobilitate. 
 

În evaluarea candidaților nu se impune un punctaj minim, ierarhizarea candidaților urmând a fi făcută în 

ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Listele cu rezultatele finale trebuie să evidențieze și candidații 

aflați pe pozițiile de rezervă. 

Candidaţii, în funcţie de nevoile personale de formare/ participare, vor opta pentru tipurile de activităţi/ 

mobilităţi propuse, având în vedere limba în care se va susţine interviul. 

Candidaţii declaraţi admişi vor fi repartizaţi în funcţie de limba în care se susţine interviul, de punctajul 

obţinut şi de opţiuni. 

Dacă un candidat a bifat mai multe opţiuni, va fi repartizat la unul din tipurile de mobilităti (un curs de 

formare sau stagiu de observare sau însoţitor elevi), în funcţie de media finală obţinută, astfel încât să existe un 

număr mai mare de participanţi. 

 În situația în care un candidat declarat admis nu poate efectua mobilitatea, locul său este preluat de 

următorul candidat, în ordinea punctajelor, dintre cei declarați rezerve. 

 

Depunerea dosarelor de candidatură: 

Dosarele de candidatură se depun la Secretariatul Colegiului Naţional „A. T. Laurian” Botoşani, corp B, 

str. Nicolae Iorga, nr. 19, Botoşani, până în data de 15.12.2022, ora 14.00. 

Numele şi prenumele candidaţilor pot fi anonimizate printr-un cod – ultimele cifre din CNP. 
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Conţinutul dosarului de candidatură 

Participanţi – personal didactic de predare, personal de conducere, personal didactic auxiliar : 

- Cerere de înscriere, conform Anexei 1.1 la anunțul de selecție (1 exemplar, semnat cu albastru);  

- Scrisoare de intenţie, conform Anexei 1.2 la anunțul de selecție (1 exemplar, semnat cu albastru); 

- Declarație de disponibilitate, conform Anexei 1.3 la anunțul de selecție (1 exemplar, semnat cu albastru); 

- Declaraţie de consimţământ, conform Anexei 1.4 la anunţul de selecţie (1 exemplar, semnat cu albastru); 

- CV Europass, conform modelului din Anexa 1.5 la anunţul de selecţie (1 exemplar, semnat şi datat cu 

albastru, pe fiecare pagină) ; la rubrica „Locul de muncă pentru care se candidează/locul/poziţia/locul de 

muncă dorit/studiile pentru care se candidează” se va menţiona: „Participant în cadrul proiectului de 

Acreditare, Program: Erasmus+, acțiunea cheie 1, Mobilităţi, Educaţie şcolară, nr. 2022-1-RO01-KA121-

SCH-000061732”; 

- copie după Cartea de identitate (1 exemplar); 

 - copie după Certificatul de naştere şi după Certificatul de căsătorie – după caz (1 exemplar);  

- adeverință care atestă statutul de personal didactic, de la unitatea de învățământ (1 exemplar);  

- copie după Diploma de licenţă – după caz (1 exemplar) ; 

-copie adeverinţă calificativ, pentru anul şcolar anterior ; 

- documente justificative privind competenţele profesionale în acord cu tema proiectului, tipul de mobilitate şi 

categoria reprezentată. 

 

Participanţi elevi : 

- Cerere de înscriere, conform Anexei 1.1 la anunțul de selecție (1 exemplar, semnat cu albastru);  

- Scrisoare de intenţie, conform Anexei 1.2 la anunțul de selecție (1 exemplar, semnat cu albastru); 

- Declarație de disponibilitate/ acordul părinţilor, conform Anexei 1.3 la anunțul de selecție (1 exemplar, 

semnat cu albastru); 

- Declaraţie de consimţământ, conform Anexei 1.4 la anunţul de selecţie (1 exemplar, semnat cu albastru); 

- CV Europass, conform modelului din Anexa 1.5 la anunţul de selecţie (1 exemplar, semnat şi datat cu 

albastru, pe fiecare pagină) ; la rubrica „Locul de muncă pentru care se candidează/locul/poziţia/locul de 

muncă dorit/studiile pentru care se candidează” se va menţiona: „Participant în cadrul proiectului de 

Acreditare, Program: Erasmus+, acțiunea cheie 1, Mobilităţi, Educaţie şcolară, nr. 2022-1-RO01-KA121-

SCH-000061732”; 

- copie după Cartea de identitate (1 exemplar); 

- adeverință care atestă statutul de elev/clasa, de la unitatea de învățământ (1 exemplar);  

- documente justificative privind competenţele profesionale, rezultate la olimpiade şi concursuri, în acord cu 

tema proiectului, tipul de mobilitate şi categoria reprezentată. 

 

Publicarea rezultatelor 

Candidații sunt declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de participanţi 

din anunțul de selecție. 

Rezultatele se publică pe site-ul Colegiului Naţional „A. T. Laurian” Botoşani: https://laurian.ro/. 

Eventualele contestații referitoare la evaluarea dosarului de candidatură se depun în termen de 24 de ore 

după publicarea rezultatelor inițiale ale selecției şi se rezolvă de către Comisia de soluţionare a constestaţiilor, 

cu respectarea graficului de selecție. 

Eventualele contestații se depun la Secretariatul Colegiului Naţional „A. T. Laurian” Botoşani, corp B, str. 

Nicolae Iorga, nr. 19, Botoşani (v. Graficul de selecţie). 

Proba de interviu nu se contestă. 

Candidații care nu se regăsesc în lista celor declarați admiși (în cadrul rezultatelor finale) vor constitui lista 

de rezervă a participanţilor. 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus+, acţiunea cheie 1, Acreditare, Mobilități în 

domeniul Educației Școlare. Această publicaţie/comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este 

responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine. 

 

Director, 

Prof. Ioan Onofrei 

https://laurian.ro/
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