
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT”
Alexandria, Teleorman

APEL DE SELECŢIE 
PENTRU PARTICIPAREA LA CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ

Proiect ERASMUS+ 2021-RO01-KA120-SCH-000043882

Având în vedere  rezultatele finale ale propunerilor de proiecte depuse de
organizații care au solicitat Acreditare pentru Mobilități în domeniul Educației Școlare -
Cod Acțiune: KA120- SCH,

Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat”din Alexandria  este beneficiarul
unui proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 2021, proiect
implementat în perioada 01.06.2022 – 31.08.2023, cu numărul de referință european
2021-1-RO01-KA120-SCH-0000 43882.

Drept urmare, Colegiul Național Pedagogic “Mircea Scarlat” din Alexandria
anunță organizarea selecției pentru participarea la activități de mobilitate în cadrul 
acestui proiect de mobilitate, în perioada 21.09.2022 - 14.10.2022, a unui număr de 15
cadre didactice/35 de elevi. 

Pe parcursul a 15 luni cele 15 cadre didactice/35 de elevi selectați vor avea
posibilitatea de a se forma și a se perfecționa prin participarea directă la cursuri cu
tematici care vizează realizarea obiectivelor propuse:

● Dezvoltarea competențelor digitale în contextul necesității integrării tehnologiei
în actul educațional;

● Îmbunătățirea actului educațional prin utilizarea de metode nonformale de
predare-învățare-evaluare;

Profilul participanților:

Participanții la cursurile de formare profesională trebuie să dețină aptitudini de
comunicare și dorința de a lucra în echipă, motivare pentru dezvoltarea personală și a
instituției, competențe digitale și  lingvistice de nivel minim .

 Pentru selecția celor 15 cadre didactice/ 35 elevi vor fi organizate 2-3 fluxuri/ 3-4
fluxuri, a câte 5 cadre didactice și 2 rezerve pentru fiecare flux/ 8-9 elevi pe flux, însoțiți
de 2 cadre didactice. Vor fi selectate cadre didactice bine pregătite din punct de vedere
profesional, din randul celor care și-au exprimat nevoia de perfecționare pentru
dezvoltarea competenţelor digitale în scopul integrării în actul educațional și pentru
îmbunătățirea acestuia prin integrarea de metode nonformale de
predare-învățare-evaluare. Elevii selectați trebuie să aibă un nivel minim de cunoștințe
lingvistice/limba engleza și să fie motivati de dorinta de a cunoaste culturi diferite.
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      Criterii de selecție :
● Pentru cadrele didactice:

● cunoștințe de limba engleză- nivel A1; 
● competențe de lucru cu calculatorul și mijloacele digitale; 
● bune capacități de relaționare/comunicare interpersonală şi

instituțională;
● motivare pentru dezvoltare personală și a instituției;
● interes pentru implementarea unor metode noi, innovative în

activitățile extracurriculare; 
● competențe de diseminare la nivel instituțional, local, național și

internațional;
● înaltă ținută profesională și morală. 

❖ Pentru elevi

● cunoștințe de limba engleză-  minim nivel B1;
● competențe de lucru cu calculatorul și mijloacele digitale;
● bune capacități de relaționare/comunicare interpersonală;
● motivare pentru dezvoltare personală;
● experiență/participare/implicare în proiecte,concursuri, activități

extrașcolare
Etapele selecției (cadre didactice și elevi):

Activitatea Termen/locație
1. Afișarea procedurii și a apelului

de selecție
21.09.2022

2. Depunerea candidaturii 22.09-30.09.2022/acreditarecnpms
@colpedms.ro

3. Evaluarea candidaturii 03.10-7.10.2022
4. Afișarea rezultatelor evaluării 10.10.2022, ora 11.00/grup

whatsapp și site-ul școlii
5. Înregistrarea eventualelor

contestații
10.10.2022, între

12.00-16.00/acreditarecnpms@
colpedms.ro .

6. Soluționarea eventualelor
contestații

11.10.2022

7. Interviul * 11.10.- 13.10.2022
8. Afișarea rezultatelor finale 14.10.2022/grup whatsapp și site-ul

școlii
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Responsabilitățile cadrelor didactice care vor participa la curs și activitățile pe care
vor avea obligația să le desfășoare pre și post- curs: 

● participarea la activitățile de pregătire lingvistică/digitală;
● fiecare participant va contribui la crearea unui material prin care să fie promovate:

țara noastră, regiunea în care lucrăm și instituția, prezentând aspectele pozitive ale
sistemului nostru educațional (promovarea se poate face prin prezentări ppt sau
folosind orice aplicație de profil, mici articole reprezentative pentru țară (albume,
magnet, pixuri personalizate, căni personalizate etc);

● participare la activități de informare cu privire la țara gazdă (suport informativ cu
privire la istoria, religia, cultura, civilizația și particularitățile fiecărei țări
participante);

● activități de pregătire de specialitate: studierea tematicii cursului, de documente
informative, tutoriale explicative, exerciții, comunicare cu formatorii (în funcție
de cerințe);

● cadrele didactice selectate au obligația de a participa integral la activitățile
cursului;

● diseminarea cursului se va face prezentând aspectele esențiale legate de
activitatea desfășurată în cadrul mobilității prin realizarea unei prezentări,
prin elaborarea materialelor de învățare/instrument de lucru/tutorial în vederea
postării pe site și a prezentării ca exemplu de bună practică (3 materiale);

● integrarea competențelor dobândite în urma participării la mobilitate în procesul
educativ și elaborarea unor activități demonstrative ca exemplu de bune practici;

● elaborarea raportului- tip la finalizarea cursului;
● participanții vor iniția și dezvolta activități extrașcolare (concursuri, expoziții

tematice, mese rotunde), prin care să se încurajeze afirmarea elevilor cu o stimă
de sine scăzută, alături de cei cu un nivel mai înalt de cunoștințe;

Responsabilitățile elevilor care vor participa la mobilitate și activitățile pe care vor
avea obligația să le desfășoare pre și post- mobilitate: 

● respectarea programului de pregătire lingvistică, pedagogică și culturală, care se
va desfășura anterior perioadei de mobilitate;

● respectarea programului de lucru, în cadrul mobilității, precum și a solicitărilor
echipei de implementare a proiectului;

● elaborarea raportului individual în termen de 30 de zile de la revenirea din
mobilitate;

● implicarea activă în activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect în
conformitate cu planului de diseminare și valorizare din cadrul proiectului.
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