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Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operationale

1.1.

Elemente
privind
responsabilii/
operațiunea
Elaborat

1.2.
1.3

Nr.
crt.

Numele şi
prenumele

Funcţia

Data

Crețu Alina, Ichim Georgiana

Membri CEAC 2019

Verificat

Slavu Mihaela

Aprobat

Rusu Gheorghiţa

Responsabil
CEAC
Director

Semnătura

2019
2019

PROCEDURĂ
PROCEDURA DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA
PROGRAMUL DE MOBILITATE ERASMUS+ ACȚIUNEA KA 1
DIN CADRUL PROIECTULUI „Alege școala-Investește în tine!”
NOTĂ: Această publicație reflectă exclusiv punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu
este responsabilă de modul în care pot fi utilizate informațiile prezentate.
Cuprins
I. Scop
II. Grupul ţintă
III. Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie a grupului ţintă
IV. Dispoziţii finale
V. Anexe
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CAPITOLUL I - SCOPUL
Procedura descrie un set de reguli unitare și explicite privitoare la modalitatea de selecție a cadrelor
didactice de la Liceul Teoretic ”Mihail Sebastian”, Brăila în vederea participării la cursurile de formare
continuă din cadrul proiectului „Alege școala-Investește în tine!”, prin intermediul programului
Erasmus+, Acțiunea KA 1.
CAPITOLUL II - GRUPUL ŢINTĂ
Numărul participanţilor: 8 cadre didactice din învăţământul liceal și 1-2 cadre didactice cu statut de
rezervă pentru fiecare curs. Selectarea grupului ţintă se va realiza conform metodologiei de selecție
prezentate în următoarea secțiune.
Aria de cuprindere :
Prezenta procedură se aplică echipei de management, tuturor cadrelor didactice titulare și
profesorilor diriginți ai Liceului Teoretic „Mihail Sebastian”, Brăila.
CAPITOLUL III - ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE SELECŢIE
Selecția participanților la mobilitățile de formare din cadrul proiectului se realizează de către
Comisia de selecție, cu respectarea prezentei proceduri, în conformitate cu Ghidul Programului
Erasmus+ și Apelul Național pentru propuneri de proiecte valabile în anul în care a fost depus spre
aprobare proiectul.
III.1. Procesul de selecție se va desfășura în conformitate cu calendarul stabilit (Anexa 1 a
prezentei proceduri).
III.2. Informarea cadrelor didactice de la Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”, Brăila privind
procedura de selecție se va realiza prin postarea prezentei proceduri pe site-ul școlii, prezentarea
acesteia în Consiliul Profesoral și afișarea sa la avizierul din cancelarie.
III.3. Profilul participanților pentru fiecare curs este prezentat în Anexa 2.
III.4. Descrierea rezultatelor învățării pentru fiecare curs se regăsește în Anexa 3.
III.5. Responsabilitățile și activitățile care vor trebui desfășurate de cadrele didactice
participante la cursurile de formare sunt specificate în Anexa 4.
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III.6. Înscrierea și înregistrarea dosarului de candidatură
(1) Depunerea dosarelor de candidatură se va face la secretariatul Liceului Teoretic „Mihail Sebastian”
Brăila, cu număr de înregistrare.
(2) Dosarul de candidatură va conține următoarele documente:

-tip de înscriere (Anexa 5)
opțiunii pentru cursul de formare la care dorește să participe
candidatul și argumentarea necesității de formare
a 7)
(3) Documentele vor fi numerotate și așezate în dosar în ordinea menționată în prezenta procedură.
(4) Dosarele care nu conțin toate documentele menționate la paragraful (2) din prezenta procedură vor
fi respinse.
(5) Dacă în dosarul candidatului nu există copii ale documentelor justificative pentru mențiunile din
CV, acestea nu vor primi punctajul aferent în procesul de evaluare.
III.7. Desfășurarea selecției
(1) Comisia de selecție va cuprinde un președinte și 2 membri.
(2) Stabilirea președintelui Comisiei de selecție se va face în cadrul Consiliului profesoral.
(3) Comisia de selecție va fi formată din 3 membri astfel: un membru al Consiliului de administrație al
Liceului Teoretic „Mihail Sebastian” Brăila, care nu aplică pentru cursurile de formare din cadrul
acestui proiect, si 2 membri din afara instituției, cadre didactice cu experiență în derularea de proiecte
Erasmus+.
(4) Principalele atribuții ale Comisiei de selecție sunt:
- verificarea dosarelor
- afișarea listei candidaților înscriși
- detalierea criteriilor și subcriteriilor de evaluare și a punctajelor aferente acestora
- întocmirea și afișarea programării candidaților pentru susținerea Probei 3 (un interviu în limba
engleză)
- evaluarea candidaților (CV, scrisoare de intenție, interviu în limba engleză) și afișarea rezultatelor
inițiale
- soluționarea contestațiilor
- afișarea rezultatelor finale și întocmirea listei participanților la cursuri și a rezervelor în ordinea
descrescătoare a punctajelor pentru fiecare curs de formare
- întocmirea procesului verbal al selecției și predarea acestuia către coordonatorul proiectului
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(5) Membrii Comisiei de selecție vor asigura:
- evaluarea obiectivă a candidaturilor
- transparența procesului de selecție
- respectarea procedurilor și a termenelor stabilite în calendarul selecției
- păstrarea confidențialității pe toată durata evaluării
(6) CONDIȚII DE ELIGIBILITATE
1. Cadrul didactic participant trebuie:
a) să fie încadrat la Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”, Brăila.
b) să dețină competențe de comunicare în limba engleză minim nivel A2, conform Cadrului European
Comun de Referință.
c) să dețină competențe TIC.
2. Un cadru didactic poate participa la un singur curs de formare.
(7) CRITERII DE SELECȚIE pentru fiecare probă:
1. CV Europass – 40 puncte (Se va lua în considerare experiența profesională din ultimii 5 ani
școlari, 2013-2018)
a. format general (organizare informații, respectare format, tehnoredactare)
b. experiența profesională (responsabil de/membru în comisii școlare, voluntar, implicare în proiecte,
implicare în activități care au condus la creșterea prestigiului școlii – scriere de proiecte, premii
obținute cu elevii, diversificarea ofertei curriculare a școlii prin CDȘ-uri, lucrări publicate, etc.)
c. educație și formare continuă (programe de formare în didactica specialității, cursuri formator,
metodist, mentorat, absolvire de cursuri în mod constant)
d. competențe personale (TIC și comunicare în limba engleză nivel minim A2)
2. Scrisoare de intenție – 30 puncte
a. format general (respectare format standard, tehnoredactare, claritatea și coerența mesajului,
ortografie și punctuație)
b. conținut (expunerea motivației și a argumentelor, corelarea motivației cu nevoile instituției,
descrierea competențelor deținute care recomandă candidatul, menționarea unei nevoi personale de
formare care corespunde nevoii instituției ca parte din proiect și care va fi remediată prin implicarea în
proiect)
3. Interviu în limba engleză – 30 puncte
a. coerența informațiilor
b. corectitudinea în limba engleză
c. raportarea răspunsurilor la rezultatele așteptate ale proiectului
d. disponibilitatea de lucru în echipă, de lucru în afara programului și de transfer al informațiilor
obținute din mobilitate, de realizare a activităților și a materialelor din proiect
(9) CRITERII DE DEPARTAJARE între candidații cu punctaje egale, în următoarea ordine:
1. abilitățile de comunicare în limba engleză
2. număr redus de cursuri de formare în domeniul reducerii abandonului școlar și al managementului
clasei de elevi
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3. activități extrașcolare/proiecte desfășurate în cadrul Liceului Teoretic”Mihail Sebsatian” la care a
participat activ candidatul (se vor depune documente justificative)
(10) Nu există limită minimă de punctaj. Ierarhizarea se va face pentru fiecare curs în parte, în ordinea
descrescătoare a punctajului obținut, în funcție de opțiunile candidaților.
(11) Rezultatele finale vor fi publicate pe site-ul școlii și la avizierul din cancelarie.
(12) Dacă un participant declarat admis nu poate efectua mobilitatea, locul este preluat de candidatul cu
punctajul cel mai mare de pe lista de rezervă.
(13) Nu se admit contestații ale rezultatelor Probei 3 (interviul în limba engleză). Eventualele
contestații referitoare la Probele 1 și/sau 2 se rezolvă în prezența candidatului de către Comisia de
selecție, conform calendarului procesului de selecție.
IV. DISPOZIȚII FINALE
1. La încheierea procesului de selecție, președintele Comisiei de selecție va preda coordonatorului de
proiect un proces verbal al selecției, semnat de toți membrii Comisiei de selecție, împreună cu
borderourile, fișele de evaluare și rezultatele candidaților.
2. Anexele 1 - 7 fac parte integrantă din prezenta procedură de selecție.
V. ANEXE
Anexa 1 – Calendarul selecției participanților la mobilități
Anexa 2 – Profilul participanților
Anexa 3 – Rezultatele învățării pentru fiecare tip de curs
Anexa 4 - Responsabilitățile și activitățile care vor trebui desfășurate de cadrele didactice selectate
Anexa 5 – Cerere-tip de înscriere
Anexa 6 – Formular CV Europass
Anexa 7 – Formular pașaport lingvistic Europass

DIRECTOR,
Profesor Rusu Gheorghița

COORDONATOR PROIECT,
Profesor Crețu Alina-Arsaluis
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Anexa 1
CALENDARUL SELECȚIEI PARTICIPANȚILOR LA CURSURI DE FORMARE
în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „Alege școala-Investește în tine!”
Nr
crt
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Activitatea

Responsabil

Data

Informarea cadrelor didactice de la Liceul
Teoretic
„Mihail Sebastian”, Brăila
privind procedura de selecție, în Consiliul
Profesoral
Postarea prezentei proceduri pe site-ul
Liceului Teoretic „Mihail Sebastian” și
afișarea sa la avizierul din cancelarie
Emiterea deciziei interne referitoare la
constituirea Comisiei de selecție
Depunerea dosarelor pentru înscrierea la
concursul de selecție la secretariatul școlii,
cu număr de înregistrare
Afișarea programării candidaților pentru
interviul în limba engleză (pe site-ul școlii
și la avizierul din cancelarie)
Elaborarea grilelor de evaluare pentru cele
3 probe (CV, scrisoare de intenție, interviu
în limba engleză)
Evaluarea dosarelor candidaților

Coordonator proiect/Responsabil
financiar

11 martie 2019

Coordonator proiect

11-12 martie
2019

Director

13-20 martie
2019
21 martie-1
aprilie 2019

Susținerea interviului în limba engleză de
către candidați
Afișarea rezultatelor (pe site-ul școlii și la
avizierul din cancelarie)
Depunerea contestațiilor pentru probele 1
și/sau 2
Rezolvarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale (pe site-ul școlii
și la avizierul din cancelarie)

Comisia de selecție

Coordonator proiect
Comisia de selecție

2 aprilie 2019

Comisia de selecție

2-3 aprilie
2019

Comisia de selecție

Comisia de selecție

4, 5, 8 aprilie
2019
9-11 aprilie
2019
12 aprilie 2019

Comisia de selecție

12 aprilie 2019

Comisia de selecție
Comisia de selecție

17 aprilie 2019
17-18 aprilie
2019
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Anexa 2
PROFILUL PARTICIPANȚILOR LA CURSURILE DE FORMARE
în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „Alege școala-Investește în tine!”
Vor fi selectate 8 cadre didactice pentru participarea la cursuri, după cum urmează:
1. Curs de formare "Practical Approaches to Early School Dropout Prevention", furnizor curs:
Motivated Learning for Everyone – Bulgaria
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=782
24
Loc de desfășurare: Lisabona, Portugalia
Perioada de desfășurare: 14-20 octombrie 2019
Participanți: 3 profesori
2. Curs de formare "School Leadership and Educational Innovation", furnizor curs: Enjoy Italy
http://www.enjoyitaly.org/courses/school-leadership-in-practice/
Loc de desfășurare: Roma, Italia
Perioada de desfășurare: 4-8 noiembrie 2019
Participanți: 2 profesori care fac parte din echipa de management a școlii/CA/CEAC.
3. Curs de formare „Empowerment in ICT Skills – Making Use of Technology Tools”
furnizor curs: ETI – Malta https://www.etimalta.com/course/empowerment-in-ict-skills-1week/#Course-details
Loc de desfășurare: St. Julian`s, Malta
Perioada de desfășurare: 28 octombrie-1 noiembrie 2019
Participanți: 3 profesori care nu predau informatică sau TIC
Participanții la mobilități trebuie să dețină:
- Competențe TIC
- Competențe de abilitare pe curriculum
- Nivel limba engleză minim A2
- Experiență în derularea de proiecte educaționale
De asemenea, trebuie să își manifeste disponibilitatea de a lucra și în afara orelor de curs, de a respecta
termene-limită și de a realiza materialele și activitățile proiectului. Trebuie să dovedească interes pentru
formarea continuă prin cursuri derulate constant pe toată durata carierei și prin publicarea de lucrări.

Liceul
Teoretic
“Mihail
Sebastian”

PROCEDURA DE SELECȚIE
A PARTICIPANȚILOR LA
PROGRAMUL DE
MOBILITATE ERASMUS+
ACȚIUNEA KA 1

Ediţia: 1
Nr.de ex.: 5
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina 8 din 14
Departament Managementul
Calităţii (CEAC)

Cod: P.O. 01.20

Exemplar nr.: 1

Competențele de formator, metodist și experiența ca responsabil/membru în comisii școlare reprezintă
un plus pentru derularea activităților proiectului.
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Anexa 3
REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII DOBÂNDITE PRIN CURSURI DE FORMARE
în cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „Alege școala-Investește în tine!”
1. Curs de formare "Practical Approaches to Early School Dropout Prevention", furnizor curs:
Motivated Learning for Everyone – Bulgaria, loc de desfășurare: Lisabona, Portugalia, 14-20
octombrie 2019
-utilizarea de metode de predare-învățare capabile să asigure șanse egale în educație;
-folosirea metodelor de identificare a elevilor cu risc de absenteism și abandon;
-utilizarea de instrumente inovatoare în inițierea de proiecte educative;
-consilierea elevilor cu risc și a familiilor acestora
2. Curs de formare "School Leadership and Educational Innovation", furnizor curs: Enjoy Italy
loc de desfășurare: Roma, Italia, 4-8 noiembrie 2019
-consolidarea profilului profesional, revizuirea și dezvoltarea unor competențe și atitudini cheie
(mentorat, managementul conflictelor, comunicare eficientă și colaborare);
-dobândirea unor cunoștințe cu înalt grad de aplicabilitate cu privire la conceperea, planificarea
și implementarea de proiecte manageriale la nivelul școlii;
-consolidarea experienței și înțelegerea mai largă a practicilor, politicilor și procedurilor din
diferite țări și instituții
3. Curs de formare „Empowerment in ICT Skills – Making Use of Technology Tools”
(furnizor curs: ETI, St. Julian’s, Malta, 28 octombrie-1 noiembrie 2019)
- utilizarea tehnologiei și a mijloacelor TIC;
- modalități de integrare a mijloacelor TIC în metodele de predare;
- utilizarea unei game largi de instrumente, softuri și programe disponibile gratuit, și integrarea
acestora în activități care conectează metodologia și tehnologia actuale;
- realizarea de bloguri, prezentări cu slide-uri animate, downloadarea și editarea video,
realizarea de subtitrări;
- crearea de exerciții online: potrivire, aranjarea cuvintelor/frazelor/paragrafelor pentru a forma
texte, completare de spații libere și alegere multiplă;
- realizarea unui website și a unui avatar;
- înregistrarea prin intermediul ecranului calculatorului;
- comunicarea prin intermediul calculatorului pe rețelele de socializare.
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Anexa 4
RESPONSABILITĂȚILE ȘI ACTIVITĂȚILE CARE VOR TREBUI DESFĂȘURATE DE
CĂTRE CADRELE DIDACTICE PARTICIPANTE LA CURSURILE DE FORMARE
din cadrul proiectului Erasmus+ KA1 „Alege școala-Investește în tine!”
După participarea la cele trei cursuri de formare, personalul didactic al instituției noastre va
aplica cunoștințele, competențele și valorile dobândite, prin dezvoltarea și integrarea la clasă a unor
activități practice și resurse de predare-învățare-evaluare accesibile tuturor profesorilor, în vederea
promovării unor servicii educaționale de calitate orientate spre nevoile elevilor și adaptate
particularităților de vârstă și intereselor acestora:
- Completarea unui formular online (raport) în Mobility Tool+ la revenirea în țară după participarea la
curs;
- Fiecare beneficiar va susține o lecție demonstrativă la nivelul comisiei metodice din care face parte,
pentru a împărtăși colegilor experiența dobândită în urma participării la activitatea de formare;
- Proiectarea și susținerea de activități la clasă, în care să fie integrate cunoștințele dobândite în cadrul
cursului (2 activități/săptămână/persoană în perioada 1 decembrie 2019 -1 decembrie 2020).
Periodic se va realiza și un proces de analiză și de reglare a strategiilor în urma feed-back-ului primit de
la elevi;
- Crearea de unități de învățare (1 unitate/lună/persoană) pornind de la metode moderne de predare a
conținuturilor și care să promoveze interculturalitatea și valorile europene;
- Realizarea unei activități extracurriculare/semestru/persoană la care să participe minim 20 de elevi și
care să fie bazată pe utilizarea noilor tehnologii ale informațiilor și comunicării și care să includă
metode moderne de lucru;
- Actualizarea portofoliului profesional al beneficiarilor cu documente realizate pe parcursul
implementării proiectului - pana la 31 decembrie 2020;
- Realizarea unui ghid cu toate proiectele didactice ale activităților propuse de profesorii incluși în
programul de formare. Acesta va fi publicat atât online, cât și în varianta tipărită și va fi pus la
dispoziția instituțiilor de învățământ și persoanelor interesate (prin intermediul bibliotecilor, Casei
Corpului Didactic). Data estimată a publicării - lunile noiembrie-decembrie, 2020;
- Înființarea unui club "My digital world" cu platformă e-learning, cu întâlniri săptămânale de doua ore;
- Acordarea de consiliere permanentă colegilor care doresc informații suplimentare.
La nivel managerial activitățile de integrare a experiențelor și competențelor dobândite în urma
participării la cursul "School Leadership and Educational Innovation" se vor desfașura astfel:
- Activități derulate în cadrul Consiliului de Administrație, ședințelor CEAC și ale Consiliului de
Curriculum: realizarea de către beneficiarii cursului a workshop-ului „Leadership – instrumente
eficiente de lucru” (luna ianuarie), colaborarea cu membrii CA pentru revizuirea Planului de
Dezvoltare Instituțională și ajustarea unor obiective, acolo unde este cazul - pe parcursul lunii
următoare întoarcerii de la activitatea de formare, colaborarea pentru revizuirea fișei postului și a fișei
anuale de evaluare a profesorilor, includerea de atribuții corelate cu rezultatele învățării și ale
proiectului (luna februarie).
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Anexa 5
CERERE DE ÎNSCRIERE
Doamnă Director,
Subsemnatul/(a), _____________________________________________________________ ,
posesor al actului de identitate CI/BI Seria ______ Nr ______________________________________ ,
CNP _________________________ , vă rog să îmi aprobați înscrierea la concursul de selecție pentru
participarea
la
cursul
de
formare
________________________________________________________________________ , care se va
desfășura la ___________________ în perioada __________________, din cadrul proiectului
Erasmus+ - Acțiunea Cheie1 „Alege școala-Investește în tine!”, care va fi implementat de Liceul
Teoretic „Mihail Sebastian” Brăila, în perioada 01.09.2019 – 31.12.2020.
Menționez că îndeplinesc condițiile de înscriere, fiind încadrat la Liceul Teoretic „Mihail
Sebastian” Brăila, pe funcția de ____________________________________, și că am statut de cadru
didactic titular.
Declar că am luat la cunoștință prevederile legale în vigoare și informațiile prevăzute în Ghidul
programului Erasmus+ 2019, și în Apelul național la propuneri pentru proiecte Erasmus+ 2019
(disponibile pe site-ul https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura), precum și de obligația pe
care o am de a respecta contractul încheiat între mine și Liceul Teoretic „Mihail Sebastian” Brăila (ca
parte a contractului dintre Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și
Formării Profesionale și Liceul Teoretic „Mihail Sebastian” Brăila,contract ce se va încheia dacă
proiectul va primi finanțare).
Mă angajez să respect cerințele și termenele prevăzute de implementarea proiectului Erasmus+ Acțiunea Cheie1 „Alege școala-Investește în tine!”, să particip la activitățile care îmi revin și să
întocmesc toate documente solicitate de echipa de proiect, să asigur diseminarea informațiilor
dobândite la cursul de formare la care mă înscriu și să asigur sustenabilitatea proiectului.
Subsemnatul/(a),
___________________________________________________,
declar
informațiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete și corecte în fiecare detaliu.

Data,
Doamnei Director al Liceului Teoretic „Mihail Sebastian” Brăila

Semnătura,

că
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Lista de difuziune:
Nume şi prenume profesori

Disciplina predată

1.

Rusu Gheorghița

Director

2.

Vintilă Valentina

Limba Română

3.

Ionescu Raluca

Limba Română

4.

Iconaru Daniela

Matematică

5.

Mihăilă Adriana

Matematică

6.

Dima Daniele Mihaela

Chimie

7.

Gurzu Cristian

Biologie

8.

Popescu Doru

Limba Engleză

9.

Crețu Alina-Arsaluis

Limba Engleză

10.

Limba Engleză

11.

Dumitrescu Brîndușa
Ichim Georgiana

12.

Grama Violeta

Limba franceză

13.

Scăraru Mircea

Fizică

14.

Ciaușu Liliana

Informatică

15.

Informatică

16.

Slavu Mihaela
Roşu Mihaela

17.

Coman Mariana

Geografie

18.

Enache Georgeta

Istorie

19.

Ciocoiţei Mihaela

Istorie

20.

Ghețu Oana

Socio- umane

21.

Anghel Dorina

Socio-umane

22.

Popescu Mariana

Religie

Nr. crt

Limbi franceză

Geografie

Semnătura

23.

Barbu Nicolae

Educaţie fizică şi sport

24.

Talpeş Cecilia Mirela

Educaţie muzicală

25.

Soare Daniela

Biologie

26.

Andronache Ion

Geografie

27.

Dragomir Fănica

Educație muzicală

28.

Bârdiganu Daniela

Educație plastică

29.

Averikios Mirela

Limba latină

30.

Constantin Florica

Limba Română

31.

Calciu Iuliana

Fizică

