Nr. ISMB 5697/11.03.2022
APEL PENTRU SELECȚIA PARTICIPANŢILOR ÎN CADRUL
PROIECTULUI DE MOBILITATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
ERASMUS + ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞCOLARE PROIECT CU
NR. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012627- CURS 1

 Aspecte generale:
Proiectul cu nr. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012627 este implementat în perioada
1.09.2021- 30.11.2022 și aprobat în urma obținerii Acreditării Erasmus a ISMB cu nr. 20201-RO01-KA120-SCH-095452 pentru perioada 2021-2027.
 Scopul anunțului:
Prezentul anunț de selecție este în conformitate cu procedura

ISMB cu nr.

4830/28.02.2022 și are ca scop selectarea celor 15 cadre didactice din cele 6 școli membre în
consorțiu partenere: Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sf. Maria”, Școala
Gimnazială Nr. 194, Colegiul Național „Ion Creangă”, Colegiul Tehnologic „Vlaceslav
Harnaj”, Școala Gimnazială Nr. 280 și Grădinița Nr. 160 .
 Obiectivul vizat:
Îmbogățirea strategiilor/metodelor de predare – învățare – evaluare pentru un număr de
60 de cadre didactice din unități școlare din municipiul București în decursul a 5 ani școlari.
 Perioada mobilității:
Mobilitatea cadrelor didactice selectate se va desfășura în perioada 16-22.05.2022,
cursul având o durată de 5 zile, între 17-21.05.2022. Locul desfășurării cursului care vizează
îmbunătățirea strategiilor/metodelor de predare – învățare- evaluare este localitatea PaphosCipru, iar organizația- gazdă este The International School of Paphos.
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Număr participanți mobilitate
Școala
Profesională
Specială
pentru
Deficienți de Auz „Sf. Maria”
Școala Gimnazială Nr. 194
Colegiul Național „Ion Creangă”
Colegiul Tehnologic „Vlaceslav Harnaj”
Școala Gimnazială Nr. 280
Grădinița Nr. 160

15
2
4
3
2
2
2

 Cursul își propune să introducă participanții în lumea educației non-formale. Vor
fi deprinse metode precum: team-building, joc de rol, trustbuilding, metode de luare a
deciziilor, debrifing.
 Obligațiile participanților
-

Participarea la experiența de formare organizată în Paphos- Cipru;
Participare la activităţile de formare;
Respectarea contractului financiar pentru mobilități de formare ale personalului didactic
în cadrul programului Erasmus+;
Respectarea acordului tripartit de mobilitate şi a angajamentului de calitate;
Respectarea termenelor limită;
Respectarea calendarului proiectului;
Întocmirea documentelor solicitate, respectând formatul stabilit în întâlnirile de lucru.

Atenţie! Beneficiarul va solicita rambursarea totală a sprijinului financiar avansat
participantului care nu respectă obligaţiile contractuale şi pe cele incluse în prezentul apel.
 Condiții de participare:
a)Cunoaște programul Erasmus+, obiectivele și activitățile propuse în proiect;
b)Nu a mai participat la cursuri de formare în ultimii 5 ani;
c)Sunt cadre didactice debutante, nou intrate în sistemul de învățământ;
d)Nevoia sa de formare se regăsește în obiectivele mobilităților de formare;
e)Activitatea didactică pe care o desfășoară se adresează elevilor cu CES întegrați în sistemul
de masă;
f)Are capacitatea de a transpune în practică competențele dobândite în timpul formării;
g)Are abilități de comunicare în limba engleză;
h)Își asumă responsabilitățile și obligațiile stabilite în proiect;
i)Are abilități de lucru în echipă, este motivat pentru realizarea obiectivelor proiectului, are
abilități de a forma alte cadre didactice;
j)Are competenţe de diseminare a cunoștințelor dobândite, la nivel instituţional, și de realizare
de parteneriate educaționale instituționale naționale și internaționale.
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 Cum se candidează? Prin concurs de dosare.
Dosarul va primi număr de înregistrare și va conține:
a) Opisul dosarului;
b) Cerere de înscriere ( Anexa 3 din procedura de selecție);
c) Copie BI/CI;
d) Adeverință din care să reiasă vechimea în muncă şi statutul (cadru didactic
titular/detaşat/suplinitor) al unităţii şcolare, cu contract de muncă în şcoala respectivă în anul
derulării proiectului);
e) Scrisoare de intenție cu exprimarea opțiunii pentru cursul de formare la care dorește să
participe candidatul și argumentarea necesității de formare;
f) CV Europass;
g) Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării (Anexa 2 din procedura de selecție), însoțită de
fotocopii ale documentelor justificative;
h) Acord cu privire la sarcinile mobilităţilor din cadrul proiectului (Anexa 4 din procedura de
selecție)
i) Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 5 din procedura de selecție).
 Când și unde se depun dosarele de candidatură?
În intervalul 21.03.2022- 24.03.2022 la sediul unității de învățământ partenere, în atenția
comisiei de selecție numită prin decizie internă de către directorul instituției.

 Ce urmează dacă sunt selectat?
- Semnarea contractelor financiare pentru mobilități de formare ale personalului didactic în
cadrul programului Erasmus+, a acordurilor tripartite de mobilitate şi a angajamentelor de
calitate, prin care se stabilesc condițiile acordării grantului, respectiv participarea la mobilitate,
la toate activitățile proiectului, completarea chestionarului on-line, la finalizarea perioadei de
mobilitate, în termen de 7 zile calendaristice de la primirea invitaţiei de completare, etc.;
- Virarea în contul participanţilor, deschis la Bcr România, a sprijinului financiar din
fonduri ale Uniunii Europene a primei tranşe de prefinanţare în cuantum de 80% din suma totală
cuvenită fiecărui participant;
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- Fiecare participant este de acord să contribuie cu 20% din suma totală cuvenită,
rambursabilă la plata soldului de către Agenţia Naţională, în termen de 60 de zile de la
finalizarea proiectului, după aprobarea raportului final. Participanţii vor primi explicaţii privind
detalierea bugetului la semnarea contractelor;
- Participarea la experienţa de formare din perioada 16-22.05.2022 în Cipru;
- Realizarea tuturor activităţilor conform calendarului proiectului şi a sarcinilor stabilite în
şedinţele de lucru;
- Completează raportul individual generat de platforma Erasmus și pe cel prevăzut de
Procedura operațională privind Mobilitatea cadrelor didactice și a elevilor în cadrul proiectelor
educaționale europene/internaționale în anul școlar 2021-2022 cu nr. 25.853/4.11.2021;
- Realizarea activităților de transfer de know-how, diseminare și follow-up, care revin
fiecărui participant.

 Site-uri utile:

https://europa.eu/europass/ro
https://europa.eu/europass/ro/common-european-framework-reference
https://www.erasmusplus.ro/
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