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APEL PENTRU DEPUNEREA DE CANDIDATURI INDIVIDUALE 

PENTRU PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚI DE MOBILITATE  

În atenția cadrelor didactice aflate în relație contractuală cu  

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani 

 

 Vă aducem la cunoștință faptul că, în cadrul Programului Erasmus+, ACȚIUNEA CHEIE  - KA1 

Educație școlară (Mobilități de învățare pentru personalul de predare din instituții de învățământ), Colegiul 

Tehnic "Gheorghe Asachi" Focșani a obținut o finanțare în valoare de 28.240 EURO pentru proiectul 

“ACORD - CREȘTEM ÎMPREUNĂ!” / ”ACCORD – WE GROW TOGETHER!“, Nr. de referință 2020-

1-RO01-KA101-078593.  Proiectul se va derula pe o  perioada de 18 luni (02.11.2020 - 01.05.2022).  

SCOPUL proiectului este combaterea absenteismului și a abandonului școlar în rândul elevilor 

colegiului. Ca urmare a mobilităților și a activităților de diseminare, multiplicare și transfer, vizăm obținerea 

următoarelor REZULTATE: mediu școlar relaxant și neconflictual; mediu școlar flexibil, prietenos și incluziv; 

mediu școlar sănătos, deschis și motivant ce facilitează învățarea bazată pe motivație predominant intrinsecă.  

12 profesori ai CTGA vor participa la șase cursuri structurate în  Germania, Spania, Ungaria, 

Franța, Irlanda și Italia furnizate de  Europass Teacher Academy, urmate de activități de implementare 

la nivelul colegiului. 

BIBLIOGRAFIE: Informațiile din acest document vor fi utilizate în realizarea formularului de 

candidatură în vederea selecției participanților. 

 

1.OBIECTIVE GENERALE PROIECT „ACCORD - WE GROW TOGETHER” 

1. Dezvoltarea competențelor de management al stresului, conflictelor și bullying-ului, în acord cu psiho-

pedagogia actuală; 

2. Dezvoltarea competențelor de coaching și incluziune, în acord cu psiho-pedagogia actuală; 

3. Dezvoltarea competențelor de soft skills pentru educația pozitivă, în acord cu psiho-pedagogia actuală. 

 

2.CONTEXT  

Pentru atingerea țintelor strategice prin valorizarea competențelor dezvoltate de participanți, echipa de 

proiect va colabora cu conducerea CTGA / Participanții / Comisia Evaluare pentru implementarea planului de 

diseminare / valorizare / multiplicare astfel încât rezultatele să fie integrate în politica CTGA și nevoile 

exprimate în PDE să fie împlinite. 
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3. OBIECTIVE /  COMPETENȚE / REZULTATE  SPECIFICE FIECĂRUI CURS 

 

3.1.    4 PARTICIPANȚI LA 2 CURSURI:  

 

 CONFLICT MANAGEMENT, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND BULLYING PREVENTION  

 STRESS MANAGEMENT AND RECOGNITION: KEY STRATEGIES FOR TEACHERS  

își vor dezvolta competențe de management al stresului și al conflictelor/bullying-ului, în acord cu psiho-

pedagogia actuală, în spații cultural-educaționale german sau spaniol. Vor acționa ca MENTORI și vor realiza 

1 PLAN DE ACTIVITĂȚI pentru crearea unui mediu școlar relaxant și neconflictual care să cuprindă: 

 

-1ghid instrumente educaționale: 2 ppt. informare; 2 articole diseminare; 2 lecții CO („Tehnici de 

management al stresului și actelor de bullying prin maximizarea / potențarea inteligenței emoționale”; „Tehnici 

de reglare emoțională pentru gestionarea stresului”);  

-2 proiecte dezbatere  - „Conflictul ca oportunitate de creștere”; „De la stress și conflict la părăsirea școlii – 

Experiența mea: Lecție de viață”;  

-1 articol – „Tehnici de comunicare utilizate în spațiul educațional european cu adolescenții în situații de 

stress”;  

-1 procedură pentru combaterea actelor de violență / bullying destinată elevilor / părinților, într-un format 

prietenos;  

-1 Trusă emoțională prim-ajutor. 

 

3.2.    4 PARTICIPANTI LA 2 CURSURI:  

 

 LIFE COACHING FOR TEACHERS: HAPPY TEACHERS FOR BETTER STUDENTS  

 DESIGNING INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENTS (ILE) TO SUPPORT ALL STUDENTS 

(DILEs)  

 

își vor dezvolta competențe de coaching și incluziune, în acord cu psiho-pedagogia actuală, în spații  

cultural-educaționale ungar sau francez. Vor acționa ca MENTORI, vor realiza 1 PLAN DE ACTIVITĂȚI 

pentru crearea unui mediu școlar flexibil, prietenos și incluziv care să cuprindă: 

-1ghid instrumente educaționale: 2 ppt. informare; 2 articole diseminare; 2 lecții CO („Tehnici de Coaching 

prin potențarea stării de mindfulness în mediul școlar”; „Tehnici pentru medii educaționale incluzive prin 

maximizarea potențialului individual”);  

-1 articol – „Maximizează-ți potențialul”!;  

-1 set Tehnici Teambuilding: Conectare și cooperare;  

- 1 Modul pentru Consiliere și Orientare – „Tehnici de Coaching și Design-ul planurilor de intervenție pentru 

incluziune / Tehnici de Incluziune”;  

-Trusa tactică de prim-ajutor al celor de lângă tine. 
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3. 3.   4 PARTICIPANȚI LA 2 CURSURI  

 

 HAPPY SCHOOLS: POSITIVE EDUCATION FOR WELL-BEING AND LIFE-SKILLS 

DEVELOPMENT 

 YOGA AND MEDITATION FOR EDUCATORS: BE A GREAT TEACHER, BE YOUR BEST SELF! 

 

își vor dezvolta competențe de soft skills pentru educația pozitivă, în acord cu psiho-pedagogia actuală, în 

spații cultural-educaționale irlandez sau italian. Vor acționa ca MENTORI, vor realiza 1 PLAN DE 

ACTIVITĂȚI pentru crearea unui mediu școlar sănătos, deschis, motivant ce facilitează învățarea bazată pe 

motivație predominant intrinsecă care să cuprindă : 

 

-1 ghid instrumente educationale: 2 ppt. informare; 2 articole diseminare; 2 lecții CO („Tehnici de focusare pe 

puncte tari pentru educația pozitivă”; „Tehnici de gestionare și prevenire a stresului pentru creșterea sănătății 

fizice, mentale și emoționale”);  

-1 perete motivațional “Be your best self”;  

-1 club de relaxare;  

-1 proiect campanie de motivare – „Happy Messenger”;  

-1comunitate online Facebook - seturi de exerciții de meditație, relaxare, respirație pentru obținerea /atingerea 

/menținerea stării de bine;  

-Trusă de prim-ajutor Energy Boost. 

 

4. OBIECTIVE - COMPETENȚE - REZULTATE  GENERALE,  DERIVATE DIN PROIECT  

 

4.1. 12 participanți își vor crește stima de sine și încrederea în sine prin dezvoltarea inteligenței emoționale/ 

sociale, a competențelor digitale, de networking, de comunicare în limba engleză în urma participării la 

mobilități și la toate activitățile proiectului.  

 

4.2. 12 participanți vor fi motivați intrinsec să-și continue formarea în acord cu psiho-pedagogia actuală și 

practicile europene, să valorizeze potențialul personal și al elevilor. Reprezentând 30% din totalul de cadre 

didactice ai CTGA, ei vor constitui un nucleu determinant pentru declanșarea schimbării de politică a școlii și a 

mentalității despre rolul profesorului în relație cu direcțiunea, colegii, elevii, părinții, piața muncii, comunitatea. 

 

4.3. CTGA recunoaște rezultatele proiectului și facilitează valorizarea acestora. Valorizează participanții 

acordându-le statutul de MENTOR / EVALUATOR pe durata proiectului și timp de 2 ani de la încheierea 

acestuia; Comisia de Evaluare analizează eficiența utilizarii activităților /instrumentelor educaționale, a gradului 

de adaptare a profesorilor la noua paradigmă educațională și a gradului de transfer /multiplicare /valorizare până 

la încheierea proiectului. În urma analizei raportului final, CE /MP /Participanții /Echipa de Proiect /Direcțiunea 

realizează planul de practici inovatoare în spiritul educației pozitive și îl integrează în politica școlii pentru 

următorii 2 ani. Fiecare grup de participanți va implementa câte 1 proiect eTwinning/ parteneriat. 
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5. PROFILUL PARTICIPANTULUI   

5.1.CANDIDAT ELIGIBIL:  

 Cadru didactic aflat în relație contractuală cu CTGA - orice arie curriculară;  

 Competențe digitale - nivel mediu;  

 Competențe lb. engleză - minim A2;  

 Beneficiar sau nu al unui grant anterior E+ în CTGA;  

 Evitarea mobilității duble. 

 

5.2.DESCRIERE PROFIL PARTICIPANT 

 

5.2.1. GRUP 1  

 CONFLICT MANAGEMENT, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND BULLYING PREVENTION;  

STRESS 

 MANAGEMENT AND RECOGNITION: KEY STRATEGIES FOR TEACHERS 

GRUP ȚINTĂ: Director; Membru Comisia Prevenire și Combatere a Violenței; Prof. Științe/Discipline 

Tehnice/ Servicii; Diriginte. 

1.COMPETENȚE PROFESIONALE- Competențe matematice, științifice și tehnice de a pune în aplicare 

cunoștințele și tehnologia pentru a răspunde nevoilor umane; 

2.COMPETENȚE PERSONALE - Transversale - Problem solving; Inteligența interpersonală/logico-

matematică. Interes pentru spațiile culturale și educaționale german și spaniol; 

3.NEVOI PROFESIONALE - Tehnici de mediere pentru ameliorarea situațiilor conflictuale, competențe 

științifice și administrative privind integrarea de noi strategii educaționale în curriculum; 

4.NEVOI INSTITUȚIONALE – Competențe de relaționare cu elevi/părinți/profesori, predominant cu rol 

mediator între aceștia și factori de decizie (ISJ/CCD/CJRAE/ POLIȚIE/Protecția copilului/Administrație 

locală/Comunitate academică) necesare în cadrul: programelor de intervenție de urgență, audiențelor, activității 

comisiei de prevenire și combatere a violenței, asistență la ore, comunicării instituționale, conform atribuțiilor 

din fișa postului. 

 

5.2.2. GRUP 2  

 LIFE COACHING FOR TEACHERS: HAPPY TEACHERS FOR BETTER STUDENTS;  

 DESIGNING INCLUSIVE LEARNING ENVIRONMENTS (ILE) TO SUPPORT ALL STUDENTS 

(DILES) 

 

GRUP ȚINTĂ: Consilier Școlar; Consilier Educativ; Prof. Lb. și comunicare/Om și societate; Diriginte 

1.COMPETENȚE PROFESIONALE – Competențe sociale și civice: abilitate de participare în mod eficient și 

constructiv la viața civică 

2.COMPETENȚE PERSONALE – Competențe transversale - Decision making; Inteligența Interpersonală, 

Naturalistă. Interes pentru spațiile culturale și educaționale ungar și francez 
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3.NEVOI PROFESIONALE - Tehnici de conștientizare a rolului de Coach; Comunicare asertivă, atitudine pro-

activă 

4.NEVOI INSTITUȚIONALE – Competențe de relaționare cu elevi/părinți/profesori, predominant cu rol de 

identificare a situațiilor ce impun planuri intervenționale, identificate în cadrul: orelor de curs sau de instruire 

practică, al activităților extrașcolare, interasistențelor, comisiilor metodice, conform atribuțiilor din fișa 

postului. 

 

5.2.3. GRUP 3 – 

 HAPPY SCHOOLS: POSITIVE EDUCATION FOR WELL-BEING AND LIFE-SKILLS 

DEVELOPMENT;  

 YOGA AND MEDITATION FOR EDUCATORS: BE A GREAT TEACHER, BE YOUR BEST SELF 

 

GRUP ȚINTĂ: Lb. și comunicare/ Om și societate/ Discipline Tehnice/ Științe; Diriginte 

1.COMPETENȚE PROFESIONALE: comunicare empatică, emoțională; learning-to-learn 

2.COMPETENȚE PERSONALE: transversale - Critical thinking; Inteligența Emoțională, Kinestezică, 

Intrapersonală. Interes pentru spațiile culturale și educaționale irlandez și italian 

3.NEVOI PROFESIONALE: Tehnici de relaxare, energizare și concentrare pentru educația pozitivă 

4.NEVOI INSTITUȚIONALE: Competențe de interacțiune directă cu elevi/părinți/profesori, predominant cu 

rol reglator al dezechilibrelor emoționale, identificabile în cadrul: orelor de dirigenție, activităților extrașcolare 

sau de specialitate, comisiilor metodice, în special prin natura conținuturilor disciplinei predate, conform 

programelor școlare. 

 

6. PROCES DE SELECȚIE - NOIEMBRIE 2020 

6.1 Emitere decizie internă componența/atribuții comisie selecție - 4 membri externi:   

 1 președinte - competențe HR 

 1 prof. engleză - competențe evaluare CECRL  

 1membru evaluator consilier școlar - experiență proiecte europene  

 1 membru  evaluator - competențe asigurarea calității 

6.2 Publicare apel depunere candidaturi - site CTGA 

6.3 Componență dosar candidatură: Cerere tip, Copie CI, Copie ultimul act de studii, CV Europass (inclusiv 

diplome /certificate/adeverințe care să ateste nivelul competențelor lingvistice și/sau experiențele de utilizare a 

limbii engleze în context formal sau informal; diplome/certificate/adeverințe care să ateste nivelul 

competențelor digitale), Rezultat Test Nivel Limba engleză (format digital), Rezultat Formular Candidatură 

(format digital)  

6.4 Susținere Test lb. engleză stabilire nivel – minim A2 – (format digital) 

6.5 Completare Formular candidatură – (format digital)  

6.6 Evaluare dosare; stabilire beneficiari pentru fiecare flux/mobilitate 

6.7 Publicare rezultate site CTGA – inclusiv candidați listă de rezervă 
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6.8 Semnare contract financiar participanți – CTGA – la un termen care să ofere certitudinea desfășurarii 

cursului, în funcție de evoluția pandemiei COVID 

 

7.CRITERII OBLIGATORII 

7.1 Compatibilitate - Cadru didactic aflat în relație contractuală cu CTGA - Corelare între pregătire și 

obiectivele proiectului; 

7.2 Potențial de  multiplicare a rezultatelor  învățării la nivelul elevilor/ părinților/ instituției/ comunității - 

Abilități de comunicare dezvoltate în relația cu compartimentele CTGA; 

7.3 Disponibilitate de implicare reală în activitățile de pregătire/ mobilitate/ diseminare/ valorizare/ follow up  - 

Abilități de lucru în echipă, Competențe digitale, Competente de comunicare/ Networking; 

7.4 Corelarea între nevoia de formare a participantului pentru unul din cele șase fluxuri și nevoia CTGA de 

formare a candidatului pe un domeniu, în funcție de rolul / atribuțiile pe care candidatul le are în instituție. 

 

8. FORMAT EVALUARE 

8.1 PROBA 1 - TEST NIVEL LIMBA ENGLEZĂ   - ONLINE    

-50 întrebări tip grilă (gramatică și vocabular) - 50 puncte  

- redactarea profilului personal - 25 puncte  

- redactarea unui email - 25 puncte 

A2 - 31-60 puncte 

B1 - 61-80 puncte 

B2 - 81-100 puncte  

8.2 PROBA 2 - FORMULAR CANDIDATURĂ  - ONLINE 

-Date personale relevante pentru proiect; 

-Argumentare în scris a nivelului de competențe profesionale și personale relevante pentru proiect; 

-Argumentare în scris a nevoilor personale și profesionale relevante pentru proiect; 

-Testare nivel de cunoaștere: Obiective generale proiect; Denumire cursuri;  Obiective specifice; 

- Competențe vizate;  Rezultate așteptate; Conținuturi pedagogice specifice cursurilor de formare. 

 

9. CRITERII DE DEPARTAJARE  

9.1.PUNCTAJE EGALE ÎN URMA SUSȚINERII  PROBEI 1 ȘI PROBEI 2 

Decizia de departajare se va lua în favoarea candidatului care NU a beneficiat de un grant anterior Erasmus+ în 

cadrul CTGA; se adaugă 5 puncte suplimentare. 

9.2. PUNCTAJE EGALE DUPĂ APLICAREA PUNCTULUI 8.1. 

Decizia de departajare se va lua în favoarea candidatului care are nivel superior de cunoaștere a limbii engleze, 

conform testării; se adaugă 3 puncte suplimentare pentru candidații care au obținut B1/B2 și 2 puncte 

pentru A2.  

NOTĂ: Diploma de licență a candidaților cu specializarea Limba Engleză  este echivalată cu nivelul C2 - 120 

puncte. 
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10. CONȚINUT DOSAR CANDIDATURĂ:  

10.1 DOSAR DIGITAL 

1.REZULTAT PROBA 1- TEST NIVEL LIMBA ENGLEZĂ ONLINE  

2.REZULTAT PROBA 2 - FORMULAR CANDIDATURĂ  ONLINE 

10.2 DOSAR FIZIC 

1. CERERE TIP  ANEXA_1 

2. COPIE CI  

3. COPIE ULTIMUL ACT DE STUDII  

4. CV EUROPASS ANEXA_2   

4.1.Va include copii documente care să ateste nivelul competențelor în limba engleză și al competențelor 

digitale 

4.2. Linkuri  completare CV online: 

 http://mobility.europass-ro.ro/pagina/curriculum_vitae 

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=ro 

5. ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL ANEXA_3 

 

11.  CALENDAR SELECȚIE  

1. Anunț apel depunere candidaturi – Consiliul Profesoral  - 02.11.2020 ; grup WhatsApp CTGA 

2. Publicare Apel pe site CTGA  - 02.11.2020 

3. Publicare/Postare documente dosar fizic pe site CTGA -  02.11.2020 

4. Depunere dosar fizic la secretariatul CTGA -  09-13.11.2020 

5. Desfășurare PROBA 1 - TEST NIVEL LIMBA  ENGLEZĂ nivel – minim A2 - 16-20.11.2020 

6. Desfășurare PROBA 2 – FORMULAR CANDIDATURĂ  – competențe profesionale, personale, conținuturi 

pedagogice specifice cursurilor de formare - 23-27.11.2020 

7. Evaluare candidaturi; stabilire beneficiari pentru fiecare flux/mobilitate  - 28-29.11.2020 

8. Publicare rezultate site CTGA – inclusiv candidați lista de rezervă - 30.11.2020 

Notă: 1.Publicarea calendarului detaliat (ziua/ora/locul de desfășurare/modul de desfășurare) va fi anunțat pe 

site-ul CTGA.   

ACCORD - WE GROW TOGETHER! 

http://mobility.europass-ro.ro/pagina/curriculum_vitae
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=ro

