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APEL DE SELECȚIE BENEFICIARI 

MOBILITĂȚI DE FORMARE ERASMUS+ KA101 

Let`s ICT 

1. Descriere proiect de mobilitate 

Proiectul Let`s ICT! (Let`s Improve Our Creative Teaching) își propune să determine o schimbare evidentă și 

graduală în practica didactică din Liceul Vasile Conta, în vederea modernizării educației și centrării acesteia pe 

formarea de competente europene la elevi prin promovarea gândirii critice și a învățării conștiente. Proiectul își 

propune să determine o implicare în actul didactic a noilor tehnologii, a noilor metode active precum și a noilor 

strategii de educație conform cărora competențele elevilor pot fi formate și cu ajutorul instrumentelor e-

learning. Proiectul pune de acord disponibilitatea profesorilor de a se forma  cu nevoile lor de formare 

profesională şi personală și cu nevoile instituției, astfel încât participarea angajaților la asemenea cursuri să aibă 

cel mai ridicat impact.  

În cadrul proiectului, un număr de 16 cadre didactice vor beneficia de cursuri de formare cu durata de una sau 

doua săptămâni, organizate de furnizori de formare de renume din Malta, Italia și Republica Cehă.  

Proiectul vizează o serie largă de competențe ale profesorilor: utilizarea noilor tehnologii (de creare de soft 

educațional, creare teste cu feed-back rapid, prezentare media a informației curriculare, pagini de site etc, 

utilizarea platformelor e-learning etc.), utilizarea metodelor active, formale și non-formale, formarea 

competențelor de management al proiectelor, competențe de comunicare în limba engleză atât pentru profesorii 

de specialitate cât și pentru profesori din alte arii curriculare, antreprenoriat și leadership. Se vizează formarea și 

ameliorarea competențelor lingvistice, de dialog cultural precum și actualizarea cunoștințelor de civilizație 

europeană ale profesorilor.  

Se dorește sprijinirea diriginților prin echiparea cu o serie de competențe de orientare în carieră/consiliere și prin 

crearea unui modul online pe care aceștia să-l poată utiliza în cadrul orelor de consiliere și orientare, în vederea 

creșterii șanselor de integrare pe piața muncii ale elevilor. 

Intenționăm să formăm în cazul părinților o deschidere spre o educație activă și axată pe competențe, precum și 

un dialog autentic între liceu și familiile elevilor din instituție. Plus valoarea principală a proiectului va fi conferită 
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atât de realizarea unei colecții de materiale didactice noi, realizate conform unor standarde calitative europene, 

mereu actualizată, cât și de folosirea constantă și generalizată a noilor practici educaționale în liceul Vasile Conta.  

Participarea profesorilor la cursuri va determina modernizarea stilului educațional și a perspectivei acestora asupra 

rolului și formelor educației într-o societate mereu în schimbare. 

 

2. Cursuri de formare propuse 

F1 - Empowerment in ICT Tools 

St Julians, Malta    3 profesori   Iunie – Iulie 2017 

Prioritate instituțională1 – Nu este cazul 

Nivel de cunoaștere lb. engleză - B1 

 

F2 - Learn how to create an e-learning platform and a website in one week 

Bologna/Palermo, Italia   2 profesori   Iunie – Iulie 2017 

Prioritate instituțională* – Nu este cazul 

Nivel de cunoaștere lb. engleză - B1 

 

F3 - Methodology Revisited, Revitalised, Renergised-Language Teaching Methodology  

St Julians, Malta    2 profesori   Iunie – Iulie 2017 

Prioritate instituțională* – Profesori de limbă engleză 

Nivel de cunoaștere lb. engleză C2 

 

F4 - English for educators and administrative staff  

Praga, Republica Cehă    3 profesori   Iunie – Iulie 2017 

Prioritate instituțională* – Nu este cazul 

                                                      
*Prioritatea instituțională are 10 puncte suplimentare. Pot beneficia de această condiție cadrele didactice cu  
specializarea care se regăsește în descrierea priorității. 
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Nivel de cunoaștere lb. engleză – B1 

 

F5 - Teaching entrepreneurship and leadership at school  

Bologna/Palermo, Italia   2 profesori              Iunie – August 2017 

Prioritate instituțională* – Profesori/diriginți clasele IX-XII 

Nivel de cunoaștere lb. engleză - B1 

 

F6 - Career Consultancy in Schools 

Barcellona P.G, Italia    2 profesori   Iulie 2017 

Prioritate instituțională* – Profesori/diriginți clasele IX-XII 

Nivel de cunoaștere lb. engleză - B1 

 

F7 - How to design and implement Erasmus+ mobility projects for learners and staff 

Bologna/Palermo, Italia   2 profesori   Iunie – August 2017 

Prioritate instituțională* – Nu este cazul 

Nivel de cunoaștere lb. engleză – B1 

 

3. Documente de candidatură 

a. Formular de candidatură – documentul poate fi descărcat de pe pagina de proiect 

http://letsict.ro/selectie.html și se completează electronic (cu excepția rubricilor de certificare – 

semnătură participant, locul și data semnării).  

b. Curriculum Vitae Europass -  informații referitoare la acest document pot fi găsite la 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae iar crearea și editarea CV-

ului la https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose  

c. Rezultatele testării cunoștințelor de limbă engleză – platforma de testare poate fi accesată la 

http://www.examenglish.com/leveltest/ . Sunt necesare rezultatele de la ambele probe (gramatică 

http://letsict.ro/selectie.html
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose
http://www.examenglish.com/leveltest/
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și înțelegere) și o declarație pe proprie răspundere prin care solicitantul atestă autenticitatea 

parcurgerii probelor lingvistice. 

 

4. Procedura de selecție a participanților la stagiile de formare 

Procedura de selecție a participanților la cursurile de formare propuse în cadrul proiectului Erasmus+ KA101 

Let's ICT 

4.1 Conținutul dosarului de candidatură 

Dosarul de candidatură reprezintă cele trei tipuri de documente enumerate la punctul 3 din prezentul document. 

Lipsa oricărui tip de document din acest dosar duce la respingerea cererii de candidatură. Dosarul este trimis în 

format electronic (vezi explicațiile din Ghidul candidatului) și în format imprimat, la secretariatul Liceului Vasile 

Conta, cu număr de înregistrare în registrul de intrări/ieșiri. Ambele variante de depunere a dosarului sunt 

obligatorii, lipsa uneia dintre acestea ducând la respingerea cererii candidatură. Cele două formate de dosar (cel 

electronic și cel imprimat) trebuie să aibă conținuturi identice. Dacă se constată la evaluarea tehnică a 

candidaturilor deosebiri de conținut între formatul electronic și cel tipărit, candidatura este respinsă (vezi 

Condiții de excludere). 

4.2 Perioada de depunere a candidaturilor de participare la stagiile de formare. 

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură, atât în format fizic (la secretariatul Liceului Vasile Conta) 

cât și electronic este 30 Noiembrie 2016. Documentele depuse după această dată sunt considerate respinse. 

Data de depunere a documentelor de candidatură este verificată de sistemul online de trimitere a dosarului și 

formularul de aplicație (se înregistrează în mod automat data și ora trimiterii sau a imprimării formularului de 

candidatură) și data de înregistrare în registrul de intrări/ieșiri a Liceului Vasile Conta.  

În cazul în care nu este acoperit numărul de burse de formare, se va organiza o nouă sesiune de selecție.  

4.3 Evaluarea cererilor de candidatură 

Evaluarea cererilor de candidatură este realizată de către o Comisie de Evaluare, cu următoarea componență: un 

membru al Liceului Vasile Conta (care nu participă la procedura de selecție) și 2 evaluatori externi, persoane cu 
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experiență în derularea proiectelor Erasmus+. Dosarele de candidatură parcurg două tipuri de evaluare: 

 Evaluarea tehnică – este realiza de reprezentantul Liceului Vasile Conta și urmărește dacă dosarele sunt 

trimise în termenul specificat în Apelul de selecție, dacă conțin toate documentele solicitate prin apel, 

daca există varianta electronică și variantă tipărită și dacă solicitantul este angajatul Liceului Vasile Conta 

(vezi Condiții de excludere). Rezultatul evaluării tehnice este Admis sau Respins. 

 Evaluarea calitativă – pentru asigurarea transparenței și a unei evaluări obiective procedura este realizată 

de 2 evaluatori externi. Aceștia evaluează independent formularul de candidatură și punctează fiecare 

rubrică din acesta. Daca este cazul, se adaugă punctele Priorității instituționale*, fac media celor două 

punctaje iar punctajul final este trimis Liceului Vasile Conta. Repartizarea beneficiarilor la cursurile de 

formare se realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, pentru fiecare curs. Participanții 

vor primi pe adresa de email punctajul obținut și comentariile evaluatorilor pentru candidatura depusă. 

Orice candidatură care obține mai puțin de 50 de puncte este considerată respinsă. 

 

4.4 Condiții de excludere (respingerea cererii de candidatură) 

4.4.1 Candidatul nu este angajatul Liceului Vasile Conta la momentul participării la selecție. 

4.4.2 Candidatul are depuse mai multe dosare de candidatură. 

4.4.3 Conținutul dosarului de candidatură nu respectă condițiile specificate în Apelul de selecție. 

4.4.4 Rezultatul obținut este mai mic de 50 puncte. 

4.4.5 Există conținut similar în mai multe formulare de candidatură (sunt respinse toate candidaturile 

implicate). 

4.4.6 Nu există semnătura solicitantului în rubricile speciale din formularul de candidatură și declarația de 

autenticitate a testării lingvistice. 

                                                      
* Prioritatea instituțională are 10 puncte suplimentare. Pot beneficia de această condiție cadrele didactice cu specializarea care se 
regăsește în descrierea priorității. 
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4.4.7 Conținutul nu este identic în cele două formate ale formularului de candidatură. 

5. Activitățile desfășurate de cadrele didactice selectate pentru participarea la mobilitățile de formare. 

5.1 Semnarea contractelor cu beneficiarii (contract financiar și contract de formare) 

5.2 Viramentele bancare în conturile bancare ale participanților. Se vor realiza viramente de 80% din 

suma totală înainte de plecarea în mobilitate și 20% după raportarea finală realizată de Liceul 

Vasile Conta și primirea soldului. Din avans participanții vor face, prin transfer bancar și înainte 

de mobilitatea de formare, plata taxei de curs, transportului și cazării. Un membru al echipei de 

proiect va asigura consiliere și suport în acest sens. 

5.3 Participarea la activitățile de pregătire (limba engleză, pregătire culturală și de pedagogie a 

stagiului de formare) organizate de instituție și activități individuale de pregătire. 

5.4 Participarea la activitatea de formare. 

5.5 Activități de raportare, diseminare  și  implementare în școală a cunoștințelor dobândite. 

 

6. Rezultate așteptate în urma implementării 

6.1 Competentele TIC dobândite de către participanții la  cele doua activități (Learn how to create an e-learning 

platform and a website in one week și Empowerment in ICT Skills: Making Use of Technology Tools) vor fi valorificate 

prin cel puțin următoarele activități: 

a.  2 dintre participanți vor realiza un nou design al website-ului liceului și designul unui set de materiale de 

promovare (afiș, banner, headpaper, semnătură email) care vor putea fi utilizate de celelalte cadre didactice de 

cate ori acest lucru va fi necesar; 

b. 2 participanți vor fi responsabili e-Twinning, configurând contul instituției și al profesorilor, inițiind și 

sprijinind proiecte și colaborări cu membri din această comunitate; 

c. 3 participanți vor fi responsabili cu designul/configurarea unui spațiu de lucru Moodle/Edmondo și vor 

configura conturile colegilor care vor dori sa utilizeze aceasta resursă. Ei vor realiza cel puțin 4 lecții interactive. 

6.2 Cadrele didactice participant la cursul de lb. engleză (Methodology Revisited, Revitalised, Renergised-Language 

Teaching Methodology) vor lucra în echipă cu 2 participanți de la cursul TIC pentru a realiza cel puțin 4 lecții 
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interactive în sistem elearning pe platforma Moodle/Edmondo și un set de teste de nivel de lb. engleză utilizate 

în mod gratuit de elevi și profesori pentru pregătire/auto-evaluare.  

6.3 Participanții la cursurile How to design and implement Erasmus+ mobility projects for learners and staff, și 

English for educators and administrative staff vor forma o echipă responsabilă cu identificarea de parteneri și 

oportunități de cooperare internațională, scriere și implementare de proiecte.  

6.4 Participanții la activitatea Career Consultancy in Schools vor dezvolta o echipa care să lucreze împreună cu 

participanții la cursul Teaching entrepreneurship and leadership at school în vederea dezvoltării unor activități 

extracurriculare în vederea orientării în carieră. Împreună cu participanții la activitățile ICT, vor dezvolta un set 

de lecții/modul CDȘ (min 12 ore) privind bazele antreprenorialului și orientării în carieră, având ca obiectiv 

pregătirea elevilor pentru piața muncii. 

 

7. Precizări suplimentare 

7.1 Prezentul Apel de selecție poate fi interpretat doar împreună cu Anexe (Prezentarea cursurilor de formare, 

Extras din PED, contract financiar și de formare), Ghidul candidatului și Formular de candidatură. 

7.2 Prezentul Apel este un instrument validat de CA al Liceului Vasile Conta și utilizat de echipa de 

implementare de proiect. Rolul său este de a reglementa procedura de selecție a beneficiarilor de mobilități 

de formare în cadrul proiectului Erasmus+ KA101 Let`s ICT!  

7.3 Prioritățile instituționale reprezintă ariile de specialități didactice vizate în analiza de nevoi de formare a 

personalului din Liceul Vasile Conta și țintele vizate în proiect. Solicitanții care se înscriu la un curs care are 

prevăzută mențiunea Prioritate instituțională și care au specialitatea menționată la rubrica respectivă, vor 

primi 10 puncte suplimentare la evaluare.  

7.4 În cazul unei cereri de mobilitate aprobată, Formularul de candidatură completat și semnat de participant, 

alături de Contractul financiar și Contractul de formare reprezintă obligații contractuale încheiate între 

Beneficiar (participantul la mobilitatea de formare) și Liceul Vasile Conta. 

7.5 Perioadele de desfășurare a cursurilor de formare sunt estimate la nivel de lună și an, stabilirea detaliilor 

urmând să aibă loc în momentul semnării acordurilor de formare. 
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Glosar: 

ACTIVITATE DE FORMARE – în cazul de față, curs tematic, structurat, organizat de către o instituție 

din străinătate. 

AN/ANPCDEFP  –   Agenția  Națională/Agenția   Națională  pentru  Programe  Comunitare   în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale. 

BENEFICIAR DIRECT/PARTICIPANT – cadrul didactic/membrul echipei de management care a 

obținut, în urma procesului de selecție, un grant pentru participarea la una dintre activitățile de formare. 

CEFR - Common European Framework of Reference/Cadrul European de Referință pentru limbi 

străine. 

DISEMINARE - un proces planificat prin care beneficiarii furnizează informații privind activitățile și 

rezultatele acestora către grupuri țintă identificate, potențiali beneficiari și alte categorii de public. 

EC/CE – European Commission/ Comisia Europeană 

EDP/European  Development  Plan/Planul  Instituțional  pentru  Dezvoltare  Europeană – 

strategia unității de învățământ în vederea participării la activități cu caracter internațional.  

FOLLOW-UP – (în acest context) – activitățile desfășurate în activitatea didactică curentă de beneficiarii 

stagiilor de formare, după întoarcerea din mobilitate. 

INSTITUȚIE BENEFICIAR – Instituția care implementează proiectul - Liceul Vasile Conta  

INSTITUȚIE PARTENERĂ/FURNIZOR FORMARE/COURSE PROVIDER – instituția din 

străinătate care organizează activitatea de formare 

MOBILITATE/PERIOADA DE MOBILITATE – perioada în care participantul/beneficiarul se află în 

străinătate la stagiul de formare. 
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Ghidul participantului 

 

1. Informații tehnice. Completarea formularului de candidatură 

 

1.1 Formularul  de  candidatură  la  stagiile  de  formare  pentru  profesori  este  un document electronic 

interactiv în format PDF. Acesta poate fi descărcat de la adresa site-ului de proiect 

http://letsict.ro/selectie.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest document poate fi deschis cu programul Adobe Reader. Zonele rubricilor unde trebuie introdus text sunt 

extensibile. Formularul setează automat nr paginii, data și ora când a fost imprimat. 

Dacă nu aveți instalat pe calculatorul dvs. acest program, o puteți face accesând https://get.adobe.com/ro/reader/  

 

http://letsict.ro/selectie.html
https://get.adobe.com/ro/reader/
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1.2 Completarea formularului de candidatură 

Formularul electronic este un document ale cărui pagini conțin elemente dinamice. Câmpurile 

rubricilor se extind în functie de mărimea textului introdus. Va rugăm să țineți cont că aveți o limitare 

de 6000 caractere (inclusiv spații) pentru secțiunile narative. 

Vă rugăm să folosiți cele două butoane de sub rubricile narative. Acestea au rolul de a deschide și de a 

închide un câmp cu informații suport referitoare la itemul respectiv.  

 
 

Rubricile 1-3 din formularul de candidatură vă oferă informații sintetice referitoare la procedura de 
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aplicare, instituția beneficiară și coordonatele proiectului de finanțare (rezumat, finanțator). În aceste 

rubrici candidatul nu trebuie să completeze informații. 

Rubrica 4 – Informații despre candidat 

Selectați din butonul din dreapta rubricii varianta care se potrivește. 

 

 
 

 

Completați cu datele cerute, având grija ca acestea să fie corecte. La rubrica „Data Nașterii” puteți 

folosi calendarul din formular. 
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Rubrica 5 – Profilul candidatului 

La această rubrică veți selecta informațiile care vi se potrivesc profilului dvs profesional. Nivelul de 

cunoaștere al limbii engleze va fi selectat prin raportarea la Cadrul European Comun de Referință 

pentru Limbi Străine 

(vezi anexa sau https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Rubrica 6 - Nevoi speciale 

În această rubrică veți detalia daca sunteți într-o categorie de nevoi speciale. Dacă nu se aplică, veți  

scrie „Nu este cazul” 

Rubrica 7 – Descrierea activităților de formare 

În această rubrică veți selecta titlul cursului de formare ales, țara care găzduiește activitatea, veți scrie 

numele furnizorului de formare și activitățile prevăzute în timpul mobilității. Toate aceste informații 

le puteți găsi în anexele Apelului Instituțional și pe site-ul de proiect. 
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Rubrica 8 – Pregătire 

 

8.1 Ce fel de activități de pregătire lingvistică veți urma? 

La acest item veți detalia modul în care veți desfășura pregătirea lingvistică din momentul afișării 

rezultatelor selecției și până la începutul stagiului de formare din străinătate. Trebuie să realizați o 

planificare a activităților de pregătire (nr de ore/săptămâni) și să enumerați o serie de resurse de învățare 

(manuale, ghiduri de conversație, platforme on-line). De asemenea, trebuie să aveți în vedere la 

prezentarea acestei etape de participarea la activitățile de pregătire lingvistică organizate de Liceul Vasile 

Conta și la testele de evaluare a pregătirii lingvistice. 

 

8.2 Cum veți pregăti participarea la activitatea de formare? 

Acest item va cuprinde prezentarea activităților de pregătire pentru cursul ales, pregătirea pentru 

deplasarea în localitatea în care se va desfășura și pregătirea realizată înainte de mobilitate pe tematica 

specifica cursului selectat. Trebuie să aveți în vedere activitățile de pregătire organizate de către Liceul 

Vasile Conta, activitățile de pregătire propuse de organizatorii cursului de formare (vedeți prezentarea 

cursurilor) și planificarea călătoriei (perioadă, asigurări de călătorie, atenționări MAE, suplinirea 

activității curente-dacă este cazul). 

 

8.3 Cum veți realiza pregătirea culturală? 

Acest item se referă la activitățile de pregătire culturală pe care le veți desfășura înainte de participarea 

la stagiul de mobilitate. Trebuie să detaliați modul în care veți descoperi elemente culturale noi 

referitoare la țara de desfășurare a cursului de formare ales, la țările colegilor participanți la cursul de 

formare (formatorii vă vor trimite pe adresa dvs de e-mail informații referitoare la componența grupei 

de cursanți), precum și ce informații socio-culturale despre România veți prezenta dvs în timpul 

mobilității. 
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Rubrica 9 – Obiectivele candidatului 

Vă rugăm să descrieți: 

9.1 Activitatea dumneavoastră profesională curentă și nevoile dumneavoastră de formare. 

La acest item trebuie să vă faceți o scurtă prezentare a activității dvs profesionale, tipurile de formare 

pe care le-ați parcurs în trecut și nevoile de formare pe care le aveți în acest moment. Toate aceste 

informații trebuie să fie în legătură cu stagiul de formare pentru care ați optat. 

9.2 Modul în care activitatea de formare aleasă vine în întâmpinarea nevoilor de formare. 

Plecând de la nevoile dvs de formare, la acest item trebuie să explicați modul în care conținuturile 

cursului de formare ales satisfac nevoile de formare. 

9.3 Modul în care activitatea profesională viitoare va fi îmbunătățită prin participarea la cursul de 

formare. 
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Rubrica 10 – Impact 

Această rubrică trebuie să fie în legătură cu rubrica 9. OBIECTIVELE PARTICIPANTULUI și să 

detalieze impactul produs de participarea la cursul de formare pe următoarele nivele: 

1. Competențelor dumneavoastră personale și profesionale. 

Impactul produs asupra dvs (în calitate de beneficiar de stagiu de formare), pe plan personal (satisfacția 

participării la un curs de formare Erasmus+, desfășurat într-o altă țară, având  limba de lucru diferită 

– lb engleză – de cea maternă, creșterea încrederii în forțele proprii etc), și pe plan profesional (activități 

didactice noi, colegi din alte țări, tematică și abordare inovatoare, formatori diferiți etc). Trebuie 

estimat cât de mult vă poate schimba participarea la curcul de formare ales. 

2. Liceului Vasile Conta, a elevilor și cadrelor didactice. 

La acest item trebuie să estimați, în mod realist și concret, care va fi impactul produs (asupra elevilor, 

profesorilor colegi și Liceului Vasile Conta) de participarea dvs la cursul de formare ales și de 

desfășurarea activităților din anul de implementare (Vezi 12. DISEMINARE ȘI FOLLOW-UP). 
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Rubrica 11 – Contribuția la Planul European de Dezvoltare 

Descrierea contribuției dvs la derularea activităților și atingerea obiectivelor din Planul European de 

Dezvoltare a Liceului Vasile Conta trebuie realizată în acord cu activitățile prevăzute de acest 

document. Vă rugăm să citiți obiectivele pe care le propune acest instrument, prezentarea proiectului 

și așteptările acestuia și să menționați cum veți contribui la realizarea acestora, prin perspectiva 

participării la cursul de formare și activităților desfășurate în echipa de internaționalizare a școlii. 

De asemenea, va rugăm să spuneți cum intenționați să utilizați individual sau instituțional resursele 

comunității eTwinning (Vă rugăm să citiți prezentările de pe site-ul de proiect). 
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Rubrica 12 – Diseminare și Follow-Up 

Realizați un plan cu minimum 4 activități de diseminare și minim 4 activități care să asigure 

sustenabilitatea proiectului în anul școlar 2017-2018. Care din aceste activități credeți că vor 

putea fi continuate după finalizarea proiectului? 

Diseminarea reprezintă activitățile prin care dvs faceți cunoscute comunității profesionale și 

comunității locale elementele specifice (finanțator, curs, locație, tematică, competențe dobândite etc) 

din participarea la cursul de formare. Trebuie să planificați min 4 activități, cu specificarea grupului 

căruia va adresați, perioadă, scop, tipul de material prezentat etc. 

Follow-up reprezintă activitățile de implementare pe care intenționați să le desfășurați în anul de 

implementare. Trebuie să planificați min 4 activități de acest tip, specificând tipul acesteia, grupul 

țintă, perioada, scopul etc. Vă rugăm să citiți cu atenție prezentările de proiect aflate în Apelul de 

selecție, Formularul de candidatură, site-ul de proiect http://letsict.ro/  

De asemenea, trebuie să prognozați care/ce activități credeți că vor putea fi continuate în anii școlari 

următori (după terminarea proiectului). 

http://letsict.ro/
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Rubrica 13 – Buget 

Folosind butoanele din cele doua rubrici, veți selecta numele cursului ales și categoria în care 

acesta se află. Calculația bugetară este făcută după baremele CE din programul Erasmus+ și 

contractul cu AN. 

 

Rubrica 14 – Semnătură 

Această rubrică se completează olograf, după imprimarea variantei de formular de candidatură 

trimis electronic. 
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2. Completare CV Europass 

CV-ul Europass trebuie generat utilizând editorul online de la adresa 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose (mai poate fi accesat din butonul din 

formularul de aplicație Editor online CV Europass sau de pe pagina de proiect 

http://letsict.ro/selectie.html ). Completați fiecare rubrică a formularului (dacă mai este cazul puteți 

adăuga rubrici noi) și salvați conținutul în calculatorul dvs în format PDF. Acest fișier îl veți trimite 

cu documentele cerute pentru procedura de selecție. Păstrați documentul electronic în format PDF. 

În momentul când veți dori să adăugați activități noi în CV, folosind aceiași platformă, veți importa 

formatul PDF în sistem și veți putea actualiza CV-ul. 

 

3. Testarea cunoștințelor de limbă engleză. 

Pentru a accesa portalul de testare a cunoștințelor lingvistice de limba engleză, accesați 

http://www.examenglish.com/leveltest/ (sau folosiți butonul Testare lingvistică din formularul de 

aplicație sau pagina web  http://letsict.ro/selectie.html ). 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/ro/cv/compose
http://letsict.ro/selectie.html
http://www.examenglish.com/leveltest/
http://eaom.ro/selectie.html
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Testul este compus din 2 părți (Gramatică și Înțelegere/Ascultare). Pentru partea de Ascultare veți 

avea nevoie de un sistem audio instalat la computerul dvs. Lansați un test apăsând pe unul dintre 
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butoane. După ce veți parcurge testul, apăsând după alegerea variantei de răspuns Next, se va genera 

rezultatul obținut. 

Rezultatele vi le puteți trimite pe adresa dvs de e-mail, apăsând butonul Email results (completați 

rubrica nume complet și adresa de email). Repetați aceeași procedură și la următoarea parte a testului. 

Rezultatele primite pe email le salvați în format electronic și le printați pentru dosarul fizic. 

 

4. Depunerea formularului de candidatură și a documentelor conexe 

4.1 Componență dosar de candidatură 

Dosarul de candidatură este format din următoarele elemente: 

- Formular de candidatură 

- CV Europass 

- Test de cunoștințe lingvistice și declarația de autenticitate a parcurgerii acestuia. 

 

4.2 Depunere solicitare de participare la un stagiu de formare 

Dosarul de candidatură se depune în format electronic utilizând butoanele de comandă din formularul 

de aplicație și în format fizic, la secretariatul școlii (vezi Apel de selecție). 

a) În format electronic 

După finalizarea completării formularului de candidatură, a CV-ului și testării lingvistice, se bifează 

cele trei cerințe și se apasă Primul buton (Pasul 1 – Închidere ferestre ajutor). Prin această comandă 

ferestrele cu explicatiile la cerințele formularului se vor închide, astfel încât forma finala a acestuia va 

fi mai economică și mai ușor de printat. Butoanele Pasul 2 și Pasul 3 vă trimit pe paginile dedicate 

testului lingvistic și CV-ului Europass, iar butoanele 4 și 5 salvează și imprimă documentul electronic. 

Ultimul buton de comandă va deschide o pagină web pe care dvs veți trimite formatul electronic al 

dosarului.  
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După finalizarea completării formularului de candidatură acesta se salvează într-un folder de 

pe calculatorul dvs cu numele „Formular_candidatura_Nume-Prenume”. 
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Adăugați în același folder CV-ul Europass și rezultatul evaluării lingvistice (pot fi și arhivate). 
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Apăsați butonul de trimitere electronică din formularul de aplicație. 

 
 

Aplicația va lansa o pagină web către platforma de upload documente. În unele cazuri  sistemul de 

securitate al computerului dvs vă va întreba dacă aveți încredere în conținut paginii web. Apăsați 

butonul Yes sau Permitere. 

Se va deschide o pagină web de upload. 
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Apăsați butonul de alegere documente din calculatorul dvs și selectați documentele din  folderul de 

candidatură, apoi apăsați OPEN. 

O fereastra web vă va arăta care sunt documentele selectate pentru trimitere și cine este destinatarul 

dvs. Dacă este cazul să mai adăugați și alte fișiere, apăsați +Add another file. Completați rubricile cu 

datele cerute (Nume, prenume și adresa dvs de e-mail) și apăsați  butonul UPLOAD 

Documentele se vor transfera pe contul de proiect al instituției de unde vor fi preluate și evaluate 

de cei doi evaluatori externi. 
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b) În format imprimat (Tipărit) 

Documentele trimise în format electronic vor fi imprimate, completate și semnate de participant. 

Dosarul de candidatură format fizic va fi depus la secretariatul Liceului Vasile Conta cu un nr 

de înregistrare în registrul intrări-ieșiri. 

ATENȚIE! 

- Respectați data limită de depunere a candidaturilor. Cele care vor fi trimise (electronic sau 

tipărite după termenul limită, vor fi respinse la verificarea tehnică a dosarului) 

- Trimiteți toate documentele solicitate (lipsa unui document din formatul electronic sau  cel 

fizic duce la respingerea candidaturii) 

- Completați și semnați documentele în zonele marcate (lipsa unei semnături din   formatul fizic 



 
Stagii de formare Erasmus+ KA101  

Let`s ICT! 
2016-1-RO01-KA101-024009 

 
 

 

duce la respingerea candidaturii). 

- Nu lăsați rubrici necompletate (punctajul la categoria respectivă va fi 0). 

- FORMATUL ELECTRONIC TREBUIE SĂ FIE ACELAȘI CU FORMATUL FIZIC 

DEPUS LA SECRETARIAT. Dacă se constată ca nu este același conținut în cele două formate ale 

dosarelor de candidatură, cererea este respinsă la evaluarea tehnică. 

- Vor fi eliminate din procedura de selecție aplicațiile de candidatură care au conținut identic. 

 

Pentru informații tehnice referitoare la metodologia de selecție, membrii echipei de implementare v-a 

organiza sesiuni de informare cu profesorii interesați de accesarea cursurilor de formare.  

Datele de desfășurare vor fi afișate la Avizierul Erasmus din școala și pe site-ul de proiect. 

 

 

 

Echipa de implementare a proiectului Lets ICT vă dorește 

 

 

MULT SUCCES! 
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Anexe 
 
1. Extras din Planul European de Dezvoltare 
2. Prezentarea cursurilor de formare 
3. Exemplu de CV Europass completat 
4. Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine 
 
 
Extras din Planul European de Dezvoltare 
 
Nevoile rezultate din analiza documentelor: 

1. Nevoia de îmbunătățire/updatare a competentelor TIC, pe mai multe categorii (utilizarea lor în 

proiectarea și evaluarea didactică, digitalizarea conținuturilor și sarcinilor didactice în limbaj IT pe 

platforme e-learning); 

2. Nevoia de a crește nivelul de încredere în eficiența instrumentelor TIC (deși majoritatea cadrelor 

didactice le considera necesare și utile, un procent are rețineri în utilizarea acestora din diferite motive 

precum insuficienta stăpânire a metodelor de lucru, lipsa încrederii că metodele folosite sunt la nivelul 

de noutate așteptat de elevi, nivelul de efort suplimentar depus pentru elaborarea materialelor de 

lucru); 

3. Nevoia de îmbunătățire a competentelor lingvistice și de a dobândi cunoștințe privind noi metode 

de predare a limbilor străine pentru a creste motivația elevilor. Profesorii de limbă engleză  consideră 

cruciala învățarea unor metode de lucru atractive care să ajute elevii să-și dezvolte capacitatea de 

exprimare orală în limba străină. Creșterea capacitații de interacțiune verbală în lb. engleză va completa 

nivelul bun de înțelegere și exprimare în scris și va îmbunătăți rezultatele la examenul de bacalaureat. 

4. Creșterea motivației cadrelor didactice necesita îmbunătățire, împreună cu nevoia de dobândire a 

abilitaților de lucru în echipă, necesare pt. îmbunătățirea climatului organizațional și implicit a creșterii 

eficienței și calității activităților didactice. 

5. Dat fiind profilul liceului nostru, este necesară o intervenție masivă în sensul susținerii/pregătirii 

elevilor pt. piața muncii după finalizarea studiilor. Un program eficient in acest sens ar creste vizibil 
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atractivitatea instituției noastre. O nevoie ar fi formare unei echipe cu cel puțin 3 membri care să 

implementeze un program de orientare în carieră și activități de antreprenoriat. 

6. Nevoia de  reactualizare/îmbunătățire a competentelor de management de proiect ale unor cadre 

didactice pt. ca planurile legate de cooperare și internaționalizare să devină realizabile. 

 

Astfel,  prin corelare cu țintele strategice ale PAS, obiectivele EDP pentru 2016-2020 sunt: 

A1. Creșterea calitativă a relațiilor intra- și inter-organizaționale la nivel local și internațional precum 

și creșterea calitativă și profesională  a  resurselor umane din liceu. 

 
A2. Actualizarea și ameliorarea competențelor de specialitate (didactică, TIC, științe umaniste, limbi 

străine, antreprenoriat , managementul proiectelor, civilizație și cultură europeană, competențe de 

comunicare și lingvistice) ale profesorilor și angajaților liceului prin participare la stagii de formare 

continuă în spațiul european a cel puțin 25% dintre aceștia. 

 

A3. Creșterea calității actului educativ prin utilizarea  în practica didactică din liceu a metodelor active, 

a noilor tehnologii și a noilor strategii educaționale de către profesorii noștri în proporție de cel puțin 

50% dintre ei, într-o pondere de cel puțin 15% din activitatea lor didactică. 

 

A4. Dezvoltarea cooperării europene, inexistentă în instituția noastră, prin realizarea a cel puţin 3 

parteneriate transnaționale (KA2) și a contactării a cel puțin 3 instituții europene furnizoare de formare 

continuă în străinătate (KA1) pentru profesorii și angajații noștri. Realizarea cel puțin a unei colaborări 

la nivel local/regional cu o instituție cu experiență în domeniul proiectelor europene astfel încât să 

beneficiem de sprijinul necesar echipei noastre în derularea proiectelor europene. Dezvoltarea a cel 

puțin două colaborări cu CCD în vederea asigurării calității materialelor didactice realizate de 

profesorii noștri și a activității de pregătire lingvistică a participanților.  
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A5. Creșterea implicării personalului didactic și a elevilor în activități de proiecte europene de la 3% 

în prezent la cel puțin 20% și în activități de parteneriat local cu sectorul educației non formale, 

prioritar în domeniul umanist și de participare civică activă, de la 10% la cel puțin 20%. 

 

A6. Ameliorarea competențelor lingvistice ale profesorilor și ale angajaților de la cunoașterea 

insuficientă sau deloc, la calificativul cel puțin suficient a cel puțin 50% dintre aceștia în perspectiva 

participării lor la stagii de formare continuă în UE și a implicării în activități de parteneriate 

transnaționale. 

 

A7. Creșterea gradului de deschidere spre inovația în educație propusă de MEC și de tratatele europene 

a cel puțin 50% din efectivul liceului (elevi, profesori, angajați) în urma participării lor în proporție 

de cel puțin 10% la schimburi de bune practici transnaționale și naționale precum și la stagii de formare 

continuă în spațiul european în proporție de cel puțin 25% dintre angajați. 

 

A8. Creșterea gradului de cunoaștere de către familiile elevilor a noilor strategii educaționale de la 2% 

în prezent, la cel puțin 50% dintre ei, astfel încât orizontul de așteptare al părinților fată de sistemul 

educativ să fie același cu cel al actorilor educației, al MEC și al Legii Educației.  

 

A9. Formarea unei echipe de profesori care să pregătească elevii pt. integrarea pe piața muncii, să 

urmărească nivelul de integrare al absolvenților și să identifice noi masuri care pot aduce îmbunătățiri 

în acest sens. 

 

A10. Folosirea sistemului de convertire a certificatelor Europass în credite de către cel puțin 80% 

dintre profesorii participanți la cursuri de formare transnațională. 
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