
 

 

ANUNŢ SELECŢIE  

PENTRU PARTICIPAREA LA CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ  

PROIECT ERASMUS+ 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009797 

 

Conform rezultatelor finale ale propunerilor de proiecte depuse de organizații care dețin Acreditare 

pentru Mobilități în domeniul Educației Școlare - Cod Acțiune: KA121 SCH, Colegiul Național „Eudoxiu 

Hurmuzachi”, Rădăuți, este beneficiarul unui proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul 

Erasmus+ 2021, proiect implementat în perioada 01.09.2021 – 31.11.2022, cu numărul de referință 

european 2021-1-RO01-KA121-SCH-000009797. 

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuți, anunță organizarea selecției, prin concurs de 

dosare, în perioada 9 – 13 mai 2022, a unui număr de 8 cadre didactice pentru derularea proiectului de 

mobilitate. 2 cadre didactice vor însoți un grup de 7 elevi în Franța, iar 6 cadre cadre didactice vor avea 

posibilitatea de a se forma și perfecționa prin participarea directă la cursuri cu tematici care vizează realizarea 

obiectivelor propuse:  

1.  Perfecționarea competențelor lingvistice și digitale, utilizarea ICT tools în orele de curs, în contextul 

actual şi al corelării disciplinelor. 

2. Implicarea diriginților/claselor/elevilor instituției în desfășurarea activităților extracurriculare/ 

dirigenție, activități educative, orientare școlară și profesională. 

Cursul de formare  se derulează conform tabelului de mai jos:  

Activitatea de 

formare 

Furnizorul de 

formare 

Locul desfășurării/ 

perioada 

Link 

School 

Innovation: A 

New Mindset for 

Teachers and 

Students 

 

Europass Teacher 

Academy 

 

Amsterdam 

1-6 august 2022 

https://www.teacheracademy.eu/

course/educating-for-innovation/ 

 

 

https://www.teacheracademy.eu/course/educating-for-innovation/
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Participanții la cursurile de formare profesională trebuie să dețină aptitudini și experiență pentru lucrul 

în echipă, motivare pentru dezvoltarea personală și a instituției, competențe digitale, lingvistice și 

comunicaționale. 

PROFILUL PARTICIPANȚILOR :  

 cadre didactice, care îndrumă colective de elevi în consiliere a carierei, preocupați de activități 

extracurriculare, receptive la nou, preocupate de evoluția și dezvoltarea profesională, dornice să 

fructifice noi oportunități, care permit/facilitează lărgirea orizontului, comunicarea în limbi străine 

și care urmăresc să încurajeze flexibilizarea experienței de învățare, valorificarea potențialului 

inovativ creativ al elevilor;  

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE: 

 Participantul trebuie să fie profesor titular al Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți  

 Candidatul nu a/ beneficiază de altă finanţare pentru o mobilitate Erasmus în cadrul aceluiași proiect 

 Dosarul de candidatură va fi complet și corect întocmit. 

 

CRITERII DE SELECȚIE  :  

 interes pentru dezvoltarea profesionala (gradul I, masterat, doctorat, studii postuniversitare)  

 activitate de îndrumare si control (director / director adjunct / șef catedră / responsabil comisie 

/ membru CA / membru CEAC / coordonator programe și proiecte educative / europene / 

metodist ISJ / membru al consiliului consultativ al ISJ pe disciplină); 

 vechime in școală; 

 cunoștințe de limba engleză-  nivel B1;  

 competențe de lucru cu calculatorul și mijloacele digitale;  

 bune capacități de relaționare/comunicare interpersonală şi instituțională; 

 motivare pentru dezvoltarea personală și a instituției; 

 interes pentru implementarea unor metode inovative în activitățile extracurriculare;  

 competențe de diseminare la nivel instituțional, local, național și internațional; 



 

 

 disponibilitate de a disemina informațiile obținute și de a valoriza experiențele și competențele 

dobândite; 

 înaltă ținută profesională și morală.  

       

RESPONSABILITAȚILE cadrelor didactice care vor participa la curs și activitățile pe care le vor 

desfășura, în mod obligatoriu, pre- și post- curs:  

 Parcurgerea unui program de pregătire lingvistică, culturală și pedagogică (limba engleză); informare 

cu privire la țara gazdă (istoria, religia, cultura, civilizația ); activități de pregătire de specialitate: 

studierea tematicii cursului, documentare, exerciții, comunicare cu formatorii (în funcție de cerințe); 

 Cadrele didactice selectate au obligația de a participa integral la activitățile cursului; diseminarea 

cursului se va face prin prezentarea aspectelor esențiale;  

 Elaborarea unui material de învățare/instrument de lucru/tutorial în vederea postării pe site și a 

prezentării ca exemplu de bună practică; 

 Elaborarea raportului - tip la finalizarea cursului și participarea la scrierea raportului final al proiectului.  

CALENDAR SELECȚIE:  

ETAPA TERMEN 

Diseminarea proiectului și a informațiilor referitoare la procesul de 

selecție 

05-13 mai 2022 

Depunerea dosarelor de către candidați și a fișei de autoevaluare 

(completată în format electronic și apoi printată) la secretariatul școlii 

16-18 mai 2022 

Susținerea testării la limba engleză 20 mai 2022 

Evaluarea dosarelor candidaților și afișarea rezultatelor procesului de 

selecție 

23- 24 mai 2022 

Depunerea contestațiilor 25  mai 2022 

Afișarea rezultatelor finale 27 mai 2022 

 

 

 



 

 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:  

 Cerere de înscriere (Anexa 1)  

 Fișa de (auto)evaluare (Anexa 2) și documentele relevante 

 Copie CI 

 Acordul de participare (Anexa 3)  

 Declarație de consimțământ (Anexa 4)  

 Acord privind utilizarea imaginii personale (Anexa 5) 

 Declarație privind rambursarea contravalorii cheltuielilor în cazul renunțării fără motiv justificat la 

proiect (Anexa 6) 

 Declarație privind excluderea finanțării multiple (Anexa 7) 

 Curriculum Vitae – format european, datat și semnat de către candidat  

 Scrisoare de intenție  

 

NOTA:  Lipsa oricărui document dintre cele enumerate mai sus va duce la respingerea dosarului. Nu 

se acceptă completarea ulterioară a acestuia. 

 Candidații vor depune dosarul de candidatură cu documentele solicitate în apel, până la data de 

18 mai 2022, ora 15,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


