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Nr. 23/07.01.2022 
 

Anunț privind selecția beneficiarilor direcți 
în proiectul din cadrul Programului Erasmus+ Acțiunea Cheie 1 – Educație Școlară 

2021-1-RO01-KA121-SCH-000006706 
- PROFESORI ÎNSOȚITORI - 

 
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale a 
acordat Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu Acreditarea Erasmus pentru a derula proiecte 
de mobilitate Erasmus+ în domeniul Educației Școlare.  
Perioada de valabilitate a Acreditării Erasmus este 01.03.2021-31.12.2027. 

 
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu s-a angajat să implementeze activități finanțate de 
Programul Erasmus+ în conformitate cu Standardele de Calitate Erasmus: 

 Incluziune și diversitate. 

 Sustenabilitatea și responsabilitatea față de mediu. 

 Educația digitală — inclusiv cooperarea virtuală, mobilitatea virtuală și mobilitatea mixtă. 

 Participarea activă la rețeaua organizațiilor Erasmus.  
 

Perioada de implementare a proiectului 2021-1-RO01-KA121-SCH-000006706 este de 15 luni: 
01.09.2021-30.11.2022. 
Bugetul aprobat pentru proiectul 2021-1-RO01-KA121-SCH-000006706 este de 86900 EUR. 

 
Obiectivele proiectului sunt: 
1. Promovarea metodelor didactice centrate pe elevi bazate pe interdisciplinaritate prin 
valorizarea patrimoniului comun al Europei, a bogăției în diversitate în vederea consolidării 
identității europene. 
2. Promovarea valorilor europene ale incluziunii în vederea creșterii gradului de participare, 
recunoaștere, acceptare și valorizare ca personalitate a viitorilor absolvenți. 
3. Promovarea utilizării noilor tehnologii și a instrumentelor digitale în vederea creșterii calității 
predării-învățării-evaluării. 
4. Creșterea capacității resurselor umane ale școlii pentru munca responsabilă în echipă și 
sprijinirea dezvoltării rețelelor profesionale europene pentru consolidarea Spațiului European al 
Educației. 

 
Una dintre activitățile propuse pentru atingerea obiectivelor este participarea a 56 de elevi 
însoțiți de 8 cadre didactice la mobilități de grup de câte 7 zile în Uniunea Europeană și/sau 
Republica Macedonia de Nord, Serbia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia, în perioada 
15.04.2022-30.09.2022. 

 
Prezentul anunț vizează selecția celor 8 profesori însoțitori pentru mobilitățile de grup ale 
elevilor. 
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Activitățile obligatorii ale profesorilor însoțitori: 
- pregătire lingvistică; 
- pregătire interculturală; 
- participare responsabilă la toate activitățile mobilității; 
- completarea raportului de activitate; 
- nominalizarea unei teme și/sau activitate de învățare pentru viitoarea programă de curs opțional 
de susținere a Obiectivului 4 al Agendei 2030: Educație de calitate; 
- conceperea, implementarea și evaluarea unui scenariu didactic pentru orele de consiliere și 
dezvoltare personală, care vizează aspecte ale cetățeniei europene active și care dezvoltă 
competențe pentru munca responsabilă și de calitate în echipă; 
- participare la activitățile de diseminare și valorizare. 
 
Criterii de selecție: 
- titular în școală; 
- competențe de comunicare în limba engleză/germană/franceză, minim nivelul A2; 
- abilități digitale de bază; 
- în perioada 2018-2022: profesor diriginte, participarea la proiecte Erasmus+ și/sau eTwinning, 
publicarea de articole în reviste educaționale și volume de specialitate, coordonare publicare 
articole în reviste educaționale, participarea la realizarea de materiale promoționale pentru 
școală, interes pentru prezentarea unor metode inovative de predare-învățare-evaluare integrate 
în activitatea didactică la cercuri metodice / simpozioane și / sau în publicații cu ISSN/ISBN, 
participare la acțiuni de voluntariat;  
- experiență în derularea de proiecte la nivel județean, regional, național și internațional 
(coordonare și/sau implementare, monitorizare, evaluare, valorizare); 
- certificate europene de calitate eTwinning în perioada 2018-2021; 
- competențe de diseminare la nivel instituțional, local, județean, regional, național și 
internațional; 
- nominalizarea unei școli europene, eventual fost sau actual partener Erasmus+ și/sau eTwinning, 
ca posibilă școală-gazdă pentru mobilitatea unui grup de elevi; 
- planificarea unei suite de activități de învățare preconizate pentru mobilitatea unui grup de elevi 
pentru 7 zile; 
- certificat verde. 
 
Dosarul de selecție va conține: 
- formular de exprimare a interesului printat și completat de candidat (Anexa) (maxim 169 
puncte); 
- copii după articolele publicate în perioada 2018-2022; 
- cel puțin 2 copii după certificate/adeverințe de voluntariat obținute în perioada 2018-2022 (5 
puncte); 
- copie după certificatul verde (25 puncte). 
Toate documentele vor fi adunate într-un dosar de plastic cu șină. Prima filă va cuprinde numele și 
prenumele candidatului. Comisia de selecție poate solicita, în perioada evaluării candidaturilor, și 
alte documente justificative, pe lângă cele menționate expres ca făcând parte din Dosarul de 
selecție. Dosarul de selecție se va preda coordonatorului proiectului, prof. Daniela Bunea. 
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Calendarul procesului de selecție: 
1. Stabilirea Comisiei de selecție: 03-05.01.2022. 
2. Alocarea punctajelor pentru criteriile de selecție: 06.01.2022. 
3. Afișarea anunțului, criteriilor și condițiilor de selecție: 07.01.2022. 
4. Depunerea dosarelor de candidatură: 10-26.01.2022. 
5. Evaluarea candidaturilor: 27.01.2022-01.02.2022. 
6. Anunțarea rezultatelor: 02.02.2022. 
 

Director, 
Prof. dr. Gabriel Octavian Negrea 
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Anexa: FORMULAR DE EXPRIMARE A INTERESULUI – PROFESORI ÎNSOȚITORI 
 
DATE PERSONALE 
Numele de familie: _______________________ Prenumele: 
__________________________________ 
Telefon mobil: ___________________ 
Adresă de e-mail: ________________________________@_____________________ 
Data nașterii (ziua, luna, anul): _________________________________ 
Titular în școală din: ________________________________________ (ziua, luna, anul) 
 
ABILITĂȚI DIGITALE: □ elementare (1 punct) □ intermediare (3 puncte) □ avansate (5 
puncte) 
 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
Completați cu:  
AVANSAT (3 puncte), INTERMEDIAR (2 puncte), ELEMENTAR (1 punct) sau DELOC (0 puncte). 
    Limba engleză: ______________________ 
    Limba germană: ______________________ 
    Limba franceză: ______________________ 
 
ÎN PERIOADA 2018-2022: 
- profesor diriginte: □ Da (10 puncte)       □ Nu (0 puncte) 
- coordonator proiect inclus în CAEJ/CAERI/CAEN: □ Da (10 puncte)       □ Nu (0 puncte) 
- coordonator proiect Erasmus+: □ Da (10 puncte)       □ Nu (0 puncte) 
- coordonator proiect eTwinning: □ Da (10 puncte)       □ Nu (0 puncte) 
- participant proiect inclus în CAEJ/CAERI/CAEN: □ Da (5 puncte)        □ Nu (0 puncte) 
- participant proiect Erasmus+: □ Da (5 puncte)        □ Nu (0 puncte) 
- participant proiect eTwinning: □ Da (5 puncte)       □ Nu (0 puncte) 
- coordonator realizare materiale promoționale pentru școală: □ Da (5 puncte)       □ Nu (0 puncte) 
- participant cu prezentare/lucrare la cerc metodic/simpozion:  □ Da (5 puncte)       □ Nu (0 puncte) 
- participant cu articol în revistă educațională/volum de specialitate: □ Da (5 puncte)     □ Nu (0 
puncte) 
- coordonator publicare articole în reviste educaționale: □ Da (5 puncte)       □ Nu (0 puncte) 
- autor al candidaturii pentru acreditare: □ Da (25 puncte)       □ Nu (0 puncte) 
- formator certificat: □ Da (10 puncte)       □ Nu (0 puncte) 
 
MOTIVAȚIE ȘI AŞTEPTĂRI (maxim 15 puncte) 
Care este motivația participării la acest program? Ce așteptări aveți? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________ 
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Nominalizați o școală europeană, eventual fost sau actual partener Erasmus+ și/sau eTwinning, ca 
posibilă școală-gazdă pentru mobilitatea unui grup de elevi (15 puncte): 
- nume: ________________________________________________________________ 
- localitate, țară: _________________________________________________________ 
- vârsta elevilor parteneri: _________________________________________________ 
- limba de comunicare: ____________________________________________________ 
 
Descrieți pe scurt o suită de activități de învățare preconizate pentru o posibilă mobilitate a unui 
grup de elevi pentru 7 zile (maxim 15 puncte). 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
 
 
SEMNĂTURA 
_________________________________________ 
 
Data (ziua, luna, anul): _____________________ 
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