
 

 

 

 

 

ANUNȚ 
ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE DE LA COLEGIUL NAȚIONAL  

“GH. ROȘCA CODREANU” 

BÂRLAD 

 

CONCURS DE SELECȚIE 

 
 Ca urmare a obținerii Acreditării Erasmus+ și a aprobării finanțării Proiectului 

Erasmus+, Actiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, nr.de referință: 2021-

1-RO01-KA121-SCH-000019206, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin 

programul Erasmus+ 2021-2027, 

 

 În baza contractului de finanțare încheiat de Colegiul Național „Gh.Roșca Codreanu” 

cu ANPCDEFP (01.09.2021 -30.11.2022) și 

 

 Ca urmare a răspunsurilor date de profesori la chestionarul online, referitor la 

interesul manifestat de a participa la proiectul de mobilități aprobat, 

 

 Colegiul Național „Gh.Roșca Codreanu” va organiza un concurs de selecție pentru 14 

cadre didactice, profesioniști în educația și formarea elevilor, pentru a participa la stagii de 

pregătire sau ca însoțitori ai elevilor,  în perioada mai sus menționată.  

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI: 

 

Obiectiv specific (O.S.1): Îmbunătățirea competențelor metodice, digitale și de comunicare 

în limbi străine pentru cel puțin 10 profesori anual, în perioada 2022-2027, în vederea 

promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și ale unei 

școli incluzive 

Obiectiv specific 2 (O.S.2): Îmbunătățirea competențelor cheie europene ( în științe, sociale, 

digitale, de comunicare în limbi străine, de sensibilizare și exprimare culturală ) pentru cel 

puțin 15 elevi (16-18 ani) anual, în perioada 2022-2027 

 

LOCURI DISPONIBILE: 

CURSURI: 

- 9 locuri la cursul "Application de l'éducation non-formelle dans les écoles", furnizat de 

ELA Erasmus Learning Academy, organizat la Bologna, într-un singur flux (10 – 16.07.2022); 
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Cei 9 profesori îşi vor dezvolta următoarele competenţe specifice: 

- Dezvoltarea unei mai bune înțelegeri a diferențelor dintre învățarea formală, non-formală și 

informală, precum și a principiilor de bază ale educației non-formale; 

- Integrarea metodelor de lucru non-formale și a digitalizării la orele de educație formală; 

- Exersarea și adaugarea la know-how-ul lor de activități non-formale concrete, metode de 

lucru și instrumente transferabile în practică; 

- Schimb de bune practici și împărtășirea experiențelor cu personalul și participanții veniți din 

toată Europa; 

- Utilizarea metodelor și cunoștințelor pedagogice în contexte multiculturale; 

Cerințe de participare: 

- să cunoască limba franceză cel puţin la nivel intermediar şi să aiba nevoie de dezvoltarea 

fluenţei și abilităţilor de comunicare;  

- să aibă cunoştinţelele și competenţele necesare purtării unui dialog intercultural; 

- să manifeste interes față de introducerea de metode și tehnici inovatoare în predare-evaluare; 

 

- 1 loc la cursul „Stage pour professeurs de français langue étrangère”, furnizat de 

France Langue, organizat la Nisa, în perioada 11–22.07.2022. 

Profesorul participant îşi va dezvolta următoarele competenţe specifice: 

- Dezvoltarea abilităților orale și scrise prin: poze și fotografii, texte, documente audio și video, 

Internet ; 

- Predarea civilizației prin documente autentice ; 

- Predarea dinamică a gramaticii, vocabularului, foneticii ; 

Dezvoltarea comunicării orale: 

- Întrebări și răspunsuri practice (aplicabile în clasă) ; 

– Îmbunătățirea fluenței în limba franceză ; 

- Utilizarea materialelor multimedia; 

Cerințe de participare: 

- să cunoască limba franceză la nivel avansat;  

- să manifeste interes față de introducerea de metode și tehnici inovatoare în predare-evaluare; 

 

JOB-SHADOWING: 

1 loc pentru un profesor de limba franceză; 

1 loc pentru un profesor de chimie; 

OBS. Stagiile de observare vor avea loc la Liceul Bernard Palissy din Agen, Franța, cf. Acordului de 

parteneriat nr. 336/02.02.2022 

 

ÎNSOȚIREA GRUPURILOR DE ELEVI: În afară de coordonatorul proiectului, vor mai participa: 

1 însoțitor la primul flux de elevi; 

1 însoțitor la al II-lea flux de elevi; 

 

CRITERII DE SELECȚIE CADRE DIDACTICE: 

În anul școlar 2021-2022, personalul didactic va putea participa la 3 tipuri de activități în 

cadrul proiectului: cursuri de formare în țări ale Uniunii Europene, stagii de observare (Job-

Shadowing) și însoțirea grupurilor de elevi. 

Criterii generale: 

- dorinţa de participare; 



- competenţe lingvistice (cunoaşterea limbii franceze sau engleze cel puțin nivel A2 cf. 

  CECRL); 

- competențe organizatorice; 

- cadru didactic titular al liceului; 

- deținerea gradului didactic Definitiv; 

- nevoia de formare/perfecţionare; 

- nevoia de îmbunătățire a metodelor de predare-evaluare; 

Criterii de departajare cf. grilei de autoevaluare/evaluare:  

- activitatea profesorului să corespundă temei cursului ; 

- preocupare constantă pentru formare şi învăţarea unor metode inovative, moderne de 

predare-învăţare (demonstrat prin participarea la: lecţii deschise, întâlniri metodice, cursuri 

de perfecţionare, etc.) ; 

- nevoia de perfecționare a abilităţilor de operare calculator şi utilizare MS Office&Internet; 

- experienţă minimă în derularea de proiecte/programe. 

 În cazul în care vor exista mai mulți candidați comparativ cu locurile disponibile în 

categoria aferentă grupului țintă din cadrul proiectului, care au depus dosare de candidatură 

complete, departajarea candidaților se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor 

obținute, conform grilei de evaluare stabilite. 

CONȚINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ: 

 Pentru a participa la procedura de selecție a grupului țintă a acestui proiect, profesorul 

va întocmi și depune, la adresa de email mobilitati.erasmus.cngrc@gmail.com,  un dosar 

electronic cu următoarele documente scanate: 

1. Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului – Anexa 1.b – 1 exemplar original; 

2. Profesorul face parte din personalul didactic titular al Colegiului Național „Gh. Roșca 

Codreanu” Bârlad – criteriu dovedit printr-o Adeverință emisă de școală (Anexa 2.b);  

3. CV Europass; 

4.Scrisoare de intenție, în care să se specifice modul în care activitatea de formare corespunde 

propriilor nevoi de formare și nevoilor școlii, conform obiectivelor din Planul Erasmus; 

5. Disponibilitatea cadrului didactic de a participa la activitățile proiectului – criteriu dovedit 

prin Declarația de disponibilitate și angajament (Anexa 5.b); 

6. Cunoașterea unei limbi străine (engleză sau franceză – cel puțin nivel A2 cf. CECRL)  – 

criteriu dovedit prin Diplome/Certificate lingvistice sau printr-o Declarație pe propria 

răspundere; 

*Interviul în limba engleză/franceză se va susține de către toți candidații selectați în cazul în care 

ultimii candidați admiși întrunesc același punctaj, iar numărul lor depășește numărul beneficiarilor 

stipulat în proiect. 

7. Cadrul didactic prezintă acordul GDPR cu privire la prelucrarea datelor personale în cadrul 

proiectului – criteriu dovedit prin Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal – 

persoane fizice majore (Anexa 8); 
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8. Grila de autoevaluare/evaluare (Anexa 9a - cursuri discipline diferite / Anexa 9b – Job 

Shadowing / Anexa 9c - cursuri limbi moderne /) 

 

 Depunerea dosarelor electronice se va face la adresa de email 

mobilitati.erasmus.cngrc@gmail.com,  în perioada 21-28 februarie 2022. 

 Dosarul va fi arhivat și va fi denumit în funcție de tipul de activitate:  

Nume_Prenume_Denumire curs_Limba_Perioada. 

(ex. Popescu_Ion_Education non_formelle_FR_10-16 iulie 2022) sau 

Nume_Prenume_Job Sh_Țara_Limba_Disciplina.  

(ex. Popescu_Ion_Job Sh_Franta_FR_Chimie) 

*Profesorii vor fi vaccinați împotriva virusului Sars-Cov-2 – criteriu dovedit prin certificatul digital 

european Covid. Acest criteriu este supus modificării, în funcție de contextul pandemic și de condițiile 

de călătorie. 

Important! Anexele necesare la dosar se găsesc la link-ul:  

https://drive.google.com/drive/folders/1P3R42vA8cXJyUKobIrFE53KO143wOTrf?usp=shari

ng 

 

CALENDAR SELECȚIE: 

21 februarie 2022 - anunțarea și afișarea criteriilor de selecție 

21-28 februarie 2022 - trimiterea și înregistrarea dosarelor în format electronic la adresa 

mobilitati.erasmus.cngrc@gmail.com  

01 - 04 martie 2022 – evaluarea dosarelor; 

*05 martie 2022 – Interviul în limba engleză/franceză se va susține de către toți candidații selectați în 

cazul în care ultimii candidați admiși întrunesc același punctaj, iar numărul lor depășește numărul 

beneficiarilor stipulat în proiect. 

07 martie 2022 (10.00) - afișarea rezultatelor 

07 martie 2022 ( 12.30 – 15.00) – depunerea contestațiilor 

08 martie 2022 - afișarea rezultatelor finale 

*Departajarea candidaților se va realiza în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, 

conform grilei de evaluare stabilite. 

 

 

Coordonator de proiect, 

Corina Macovei 
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