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PROGRAMUL: Erasmus+  

ACȚIUNEA CHEIE 1- Educaţie şcolară 

Nr. Proiect: 2019-1-RO01-KA101-062075 

ANUNŢ  

PRIVIND SELECŢIA PARTICIPANŢILOR LA PROIECTUL: 

 „The wise network: Teachers-Pupils-Parents” 

Stimaţi colegi, va anunţăm că în perioada 1-11 octombrie 2019  va avea 

loc procesul final de selecţie al participanţilor la Proiectul Erasmus+, Acţiunea 

K1- educaţie şcolară „The wise network: Teachers-Pupils-Parents”  

Mobilitatea va avea loc în perioada 01.02.2020-01.03.2021, în localitatea 

Bologna din Italia şi vizează participarea cadrelor didactice la următoarele cursuri 

de formare: 

1. integrarea TIC în educaţie, 

2. aplicarea educaţiei non-formale în şcoli, 

3. educaţia bazată pe proiecte, 

4. inteligenţa emoţională, 

5. gestionarea stresului. 

Criterii de selecţie: 

• gradul de implicare in viaţa şcolii; 

• disponibilitatea, capacitatea şi motivaţia de a găsi soluţiile cele mai potrivite 

pentru nevoile instituţiei; 

• nevoia de a genera un know-how şi o reţea de colaborare cu alte instituţii; 

• cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională; 
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• motivaţia participării la cursurile de formare din cadrul proiectului. 

Dosarele de candidatură pentru selecţia cadrelor didactice participante la 

mobilităţile prevazute în cadrul proiectului vor conţine: 

• CV europass; 

• certificat de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internatională; 

• scrisoarea de intenţie din care să rezulte: 

- interesul şi motivaţia cadrului didactic pentru participarea la mobilităţi, 

- modul în care va contribui la atingerea obiectivelor proiectului, 

- disponibilitatea de a întocmi documentele financiare şi de raportare 

solicitate în cadrul proiectului, 

- disponibilitatea de diseminare şi de continuare a activităţilor din cadrul 

proiectului. 

Termen de depunere a dosarelor: 27 septembrie 2019 

Concursul de selecţie finală pentru identificarea celor 9 participanţi şi 4 rezerve 

în cadrul proiectului Erasmus+, Acţiunea K1, mobilităţi individuale „The wise 

network: Teachers-Pupils-Parents” va cuprinde 2 probe: 

1. Evaluarea Curriculumui Vitae prin analiza şi evaluarea rezultatelor obţinute în 

educaţie şi formare, experienţa profesională, gradul de implicare în viaţa şcolii, 

precum şi a aptitudinilor şi competenţelor personale ale candidaţilor. 

2. Evaluarea scrisorii de intenţie 

3. Cerere tip (Anexa 1) 

COMISIA DE SELECŢIE 

Coordonator: MIRELA BUDIŞAN 
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Anexa 1  

Doamnă/Domnule  preşedinte de comisie, 

 

Subsemnatul (a).......................................................................................având 

funcţia de......................................................................  vă rog să aprobaţi înscrierea 

mea  la Concursul de selecţie pentru proiectul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1, Nr. 

Proiect: 2019-1-RO01-KA101-062075 „The wise network: Teachers-Pupils-

Parents”. 

  

Data         Semnătura 

 


