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Erasmus+ de scurta durata – domeniul Educatie scolara 

2022-1-RO01-KA122-SCH-00075367 

Viitori cetățeni activi prin cetățenie digitală 

Procedură selecție mobilități suplimentare 

 

Proiectul nostru de mobilitate vizează cetățenia digitală, gândirea critică, educație 
incluzivă, dar și creativitate și inovație didactică.t Pentru a crește impactul proiectului în cadrul 
CNAIC, s-a decis realizarea de mobilități suplimentare. 

Astfel, prin aprobarea de mobilități suplimentare, un total de 13 profesori vor participa la 
cursuri de formare. Prezenta procedura se referă la selecția a 2 profesori pentru participarea la 
cursurile:  

Digital Media Literacy: Essential Skills for the Digital Age si  

Global Education and Critical Media Literacy: Essential Elements in Contemporary 
Teaching   

Prin suplimentarea mobilitatilor se va întări si sustenabilitatea proiectului prin implicarea 
unui număr mai mare de profesori in activități si implicit de elevi participanti in activității sau 
beneficari ai rezultatelor proiectului.  

Cadrele didactice participante trebuie să fie interesate de obiectivele proiectului, să 
conștientizeze impactul pozitiv pe care acestea le vor avea în educația oferită la Colegiul Național 
„Al.I.Cuza”. Aceștia trebuie să fie dispuși să aplice, împărtășească și disemineze cele învățate și 
să propună programe de discipline opționale care să pregătească elevii pentru a deveni cetățeni 
media implicați și conștienți atât de beneficiile mediului virtual cât și de riscurile la care se expun.  

Implementarea proiectului în condiții de calitate, cu o planificare realistă a activităților, 
bazată pe analiza potentialelor riscuri, pregătirea cadrelor didactice participante la mobilități este 
asigurată de o echipă cu expertiză în derularea de proiecte europene. 

 

 



                                                                                 

                                                                                                                         
                                                                            ROMANIA                                                

 
                                                       MINISTERUL EDUCAȚIEI 

COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA 
Strada Cuza-Voda nr. 47, Focsani 620034, Vrancea, Romania 

Tel./Fax:0040.237.226.840, E-mail: collegecnaic@yahoo.com,Web:www.cnaic.ro 
Activitățile de diseminare (conferințe, lecții demonstrative, ateliere) vor avea ca scop 

asigurarea unui impact pozitiv asupra membrilor organizației, asupra comunității locale, regionale, 
naționale și internaționale. 

Impactul va fi unul pozitiv substanțial asupra persoanelor din școală, dar și asupra școlii, 
părinților, comunității lărgite. 

Pe termen lung elevii școlii, viitori adulți din comunitate vor avea șanse mai mari să se 
integreze în comunități viitoare și să nu devină victime ale infracțiunilor, manipulării și abuzurilor 
din mediul online. 

 

Rezultate așteptate: 

- Participarea a 13 profesori în anul școlar 2022- 2023 la 3 cursuri de formare Digital Media 
Literacy: Essential Skills for the Digital Age, 20-25 Feb 2023 Florența, Digital Citizenship 
and Media Literacy, Barcelona- 6-11 Feb 2023,  Global Education and Critical Media 
Literacy- Praga , 9-14 Jan 2023) 

- Organizarea de către profesorii participanți a unui atelier cu profesorii din școală pentru a 
prezenta rezultatele învățării din cele 3 mobilitati 

- Elaborarea de către profesorii implicați a 3 resurse educaționale deschise, postate pe site-ul 
liceului   

- Înregistrarea de către profesorii implicați a 3 secvențe de lectii in care să aplice din rezultatele 
invatarii la cursuri ce vor fi folosite ca materiale didactice  

- Organizarea de către cei 10 profesori a 3 workshop-uri cu câte 20 de elevi selectați pentru a 
deveni promotori ai cetățeniei digitale în școală 

- Organizarea unui concurs de public speaking cu tematica cetățeniei digitale în care să fie implicați 
elevii promotori ai cetățeniei digitale în școală 

-Realizarea unei campanii de promovare a responsabilității în mediul digital de către promotorii 
cetățeniei digitale 
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- Organizarea a 3 ateliere cu părinții interesați de creșterea siguranței și responsabilității copiiilor 
pe Internet in parteneriat cu Asociația Cuziști Implicați a părinților și cu Centrul pentru Jurnalism 
Independent 

- Realizarea de către profesorii implicați în proiect a unui ghid de navigare în siguranță și 
responsabil pe Internet adresat elevilor și părinților 

- Stabilirea unei echipe de lucru la documentele manageriale formată din conducerea școlii, 
profesori, elevi și părinți care să elaboreze un set de obiective și activități despre cetățenia digitală 
care să fie incluse în Planul managerial pe anul școlar 2022-2023 

- Elaborarea de activități legate de cetățenia digitală pentru Planul de acțiune anti- bullying al 
școlii  

Criteriile de selecție impuse de acest proiect sunt: 

Candidații vor trebui să: 

- desfășoare activitate didactică de cadru didactic  la Colegiul Național „Al I Cuza” Focșani in anul 
scolar 2022-2023 

- participe la activitățile de pregătire lingvistică, culturală, pedagogică și logistică 

- completeze declarația de disponibilitate de participare la curs  

- declare disponibilitatea de a aplica, împărtăși și transfera competențele dobândite, conform 
proiectului 

- demonstreze, ulterior revenirii din mobilitate, că utilizează competențele dobândite la curs, în 
activitatea școlară și extrașcolară 

- ofere garanții că vor susține activitățile de diseminare a rezultatelor propuse prin proiect și planul 
de diseminare 

- să dețină abilități de lucru în echipă, interes pentru tehnologia digitală și abilități minime de 
utilizareTIC (Word, Power Point, Internet, e-mail) 

- dețină competențe minime de limba engleză  

- să dovedească un grad ridicat de motivare pentru participarea la proiect prin dovedirea cunoasterii 
obiectivelor proiectului și ale programului Erasmus +, dar și a standardelor de calitate 
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Selecția participanților se va realiza astfel: 

1) Evaluarea dosarelor de candidatură  
Cerere tip cu mentionarea cursului/cursurilor la care doreste sa participe  
CV Europass cu fisa de autoevaluare – 60 puncte  Scrisoare de intentie 20 puncte -, Plan 
de diseminare 20 puncte - total 100 puncte) 

Înscrierea: 

Cei interesați să participe la selecție își vor depune  dosarul de candidatură online,   pe adresa 
alina.cucu@cnaic.ro între 12-16 octombrie 2022  

Evaluarea: 

Evaluarea candidaților se va realiza de către comisia de selecție, respectiv, daca e cazul de 
comisia de contestatii, stabilite  prin decizie, aprobată de către Consiliul de administraţie al şcolii 

1. Evaluarea dosarelor de candidatură: 17 octombrie 2022 

2. Anunțarea candidaților admiși In urma analizei portofoliilor: 18 octombrie  2022 pana in ora 
12 

3. Primirea contestatiilor: 18 octombrie 2022 intre 12-16 

4. Analiza contestatiilor: 19 octombrie  2022 

5. Afișarea rezultatelor finale: 19 octombrie 2022 

 

Rezultatele selecției vor fi afișate în data de 19  octombrie  la avizierul scolii,  pe grupul de 
facebook și pe whatsapp și trimise pe mail tuturor profesorilor scolii pe adresele cnaic.ro. 

Obs. Evaluarea candidaților se va realiza în baza Grilei de evaluare din Anexa 1 
 PUNCTAJUL FINAL SE VA STABILI CONFORM TABELULUI PRIN MEDIA 
ARITMETICA A PUNCTAJELOR ACORDATE DE MEMBRII COMISIEI .  

Ierarhizarea candidatilor se va face pe baza optiunilor si a punctajlor obtinute. Se va pleca la o 
singura mobilitate, in functie de punctajul obtinut, cu exceptia cazurilor cand nu vor fi suficiente 
candidaturi pentru acoperirea tuturor mobilitatilor. 

 

ANEXA 1 
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GRILA DE EVALUARE 

Nr. crt. Criteriu Punctaj 

1. 

Fișa de autoevaluare + documentele doveditoare +CV Europass 60 p 

● Curriculum Vitae (model 
Europass  https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curricul
um-vitae) 

  
 

2. Scrisoare de intenție 20 p 

3 Plan de diseminare 20 p 

Punctaj maxim 100p 

NOTĂ: 

*   Candidatul va studia proiectul și obiectivele programului Erasmus +, iar în scrisoarea de intenție va 
justifica în ce măsură participarea la proiect va avea impact asupra elevilor, cadrelor didactice și a 
unității școlare în care funcționează, 

 

OPIS PORTOFOLIU 

pentru selecție în vederea participării la mobilitate în cadrul proiectului  
 

DENUMIRE DOCUMENT 

A. CERERE TIP 

B FISA DE AUTOEVALUARE SI DOCUMENTE DOVEDITOARE 

C. SCRISOARE DE INTENȚIE 

D. PLAN DE DISEMINARE 

E. CURRICULUM VITAE EUROPASS 

F. ACORD UTILIZARE DATE PERSONALE 
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G 
DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE A CANDIDATULUI PRIVIND 
DISPONIBILITATEA DE A PARTICIPA LA MOBILITĂȚI PE PERIOADA 
VACANȚELOR/PERIOADELOR DE CURS STABILITE DE FURNIZOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


