
                                                                                         
 

Echipa de management a proiectului de Acreditare Erasmus+ 2021-2027 
din Colegiul Naţional Iaşi vă aduce la cunoștință derularea procedurii 

 de SELECŢIE, ETAPA a II-a. 
Proiectul de educație școlară- mobilități de învățare individuală Erasmus+, 

nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000053185, finanțat de CE, 
 se derulează în perioada 1 iunie 2022 – 31 august 2023 

 
Ce urmărim prin acreditarea Erasmus+? 

� O1. Dezvoltarea competențelor profesorilor de a derula activități pentru 
dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor (incluziune, cetățenie 
activă, interculturalitate, comunicării constructive etc.); 

� O2. Îmbunătățirea competențelor de utilizare a tehnologiei în procesul 
de predare-învățare-evaluare a cadrelor didactice din CN; 

� O3. Dezvoltarea competentelor de management instituțional a 
persoanelor cu rol decizional din CN; 

� O4. Îmbunătățirea competențelor de management al clasei de elevi a 
cadrelor didactice; 

� O5. Actualizarea competențelor cadrelor didactice în vederea utilizării unor 
strategii didactice inovative, atractive pentru elevi; 

� O6. Dezvoltarea unor parteneriate sustenabile la nivel european care 
să permită racordarea la rețelele profesionale a profesorilor din CN. 

 
Cum vom realiza în 2023 aceste obiective? 

1. Prin participarea la un curs de formare a 3 profesori de la CNI 
- 1 loc pentru runda a II-a de selecție 

„Coding and Robotics”, desfăşurat în Sevilia, Spania, cu durata de 10 zile 
în intervalul 19-30 iunie 2023. 

Furnizorul cursului: Idevelop Training SL 
 

2. Prin participarea la un curs de formare a 3 profesori de la CNI 
- 2 locuri pentru runda a II-a de selecție 

„Intensive English and Information and Communication 
Technologies”, desfăşurat în Dublin, Irlanda, cu durata de 10 zile în 

intervalul 19-30 iunie. 
Furnizorul cursului: Europass Teacher Academy 



                                                                                         
 

3. Prin participarea la un curs de formare a 4 profesori de la CNI 
- 2 locuri pentru runda a II-a de selecție 

„STEAM – A New Path of Education”, desfăşurat în Malaga, Spania, cu 
durata de 10 zile în intervalul 3-14 iulie. 

Furnizorul cursului: Idevelop Training SL 
 

4. Prin participarea la un curs de formare a 5 profesori de la CNI 
- 2 locuri pentru runda a II-a de selecție 

„Intensive English and School Innovation”, desfăşurat în Dublin, 
Irlanda, cu durata de 10 zile în intervalul 17-28 iulie. 

Furnizorul cursului: Europass Teacher Academy 
 

Produse finale  
 

1. Participanţii la cursul „Coding and Robotics” vor realiza  un portofoliu 
personal cu 5 activități pentru Clubul de robotică al CNI, pe care îl vor 
întemeia/ coordona timp de un an. De asemenea, vor susține un atelier de 
lucru pentru colegii de interesați din CNI și comunitate. Toate aceste 
materiale vor fi cuprinse într-un ghid de bune practici, accesibil pe site-ul 
CN (biblioteca virtuală CNI).  

 
2. Participanţii la cursurile „Intensive English and Information and 

Communication Technologies” și  „STEAM – A New Path of Education” 
vor realiza  un portofoliu personal cu 5 activități la disciplina pe care o 
predau cu utilizarea unor platforme și mijloace IT și pe care le vor derula 
la clasă. Portofoliul va fi predat până în 30 iulie 2023. În echipe de câte 2, 
vor susține câte un atelier de lucru pentru colegi și un tutorial on-line. 
Toate aceste materiale vor fi cuprinse într-un ghid de bune practici, 
accesibil pe site-ul CN (biblioteca virtuală CNI).  

 
3. Participanţii la cursul „Intensive English and School Innovation” vor 

adaptarea unor proceduri și documente strategice, în vederea îmbunătățirii 
activității CNI. 
 
 

 
 



                                                                                         
SELECŢIEA BENEFICIARILOR PROIECTULUI  

Cine se poate înscrie? 
-  La cursul „Coding and Robotics” se pot înscrie profesori ai Colegiului Naţional 
Iaşi, cu competențe avansate de informatică sau tehnice, întâietate având cadrele 
didactice care nu au beneficiat în anul I la cursul din Valencia pe domeniul IT; 
- La cursurile „Intensive English and Information and Communication 
Technologies” și  „STEAM – A New Path of Education”, se pot înscrie profesori 
ai Colegiului Naţional Iaşi, întâietate având cadrele didactice care nu au participat 
în anul I la cursul din Valencia pe domeniul IT; 
- La cursul „Intensive English and School Innovation”, se pot înscrie profesorii 
care fac parte la nivelul C.N.I. din CA/ CEAC/ consilierul educativ/ coordonatorii 
sau membrii echipei de management a unui proiect european/ responsabili sau 
coordonatori de comisii în anul curent. 
 

Criteriile de selecţie constau în: 
1. Cunoaşterea limbii engleze la nivel minim B1 (condiție eliminatorie). 
2. Activitatea educativă. 
3. Performanţe şcolare. 
Metode şi instrumente de evaluare în vederea selecţiei: 

- Analiza şi evaluarea CV-ului pe baza punctajelor anunţate în anexă; 
- Test de limba engleză sau certificat emis de o instituţie abilitată, prin care 

este menţionat nivelul de limbă; 
Înscrierea cadrelor didactice are loc în perioada 28 februarie - 6 martie 2023: 

- 6 martie 2023, ora 1430 – testul de limba engleză. 
 

Cum se realizează înscrierea profesorilor? 
Prin depunerea la secretariat a unui dosar care să cuprindă: 

- cerere de înscriere la una dintre activități (cu precizarea clară a cursului ales) 
- CV Europass din care să reiasă nivelul competențelor de limba engleză şi IT, 
experiența în domeniul cursului de perfecționare (dacă aceasta există), rezultate 
la concursuri şi olimpiade, însoțite de documente justificative (copii diplome, 
adeverințe, etc.) 
- o fişă de autoevaluare, precizând rezultatele obţinute şi punctajul aferent. 

Absența oricărui document, din cele de mai sus menționate, reprezintă 
criteriu de excludere. 

 
Depunerea dosarelor: 28 februarie- 6 martie 2023 

Anunţarea rezultatelor: 13 martie 2023, 
Depunerea contestațiilor: 14 martie 2023 

Soluționarea eventualelor contestații: 15 martie 2023 



                                                                                         
rezultate finale:  16 martie 2023 

 
Anexa punctaje  

(2022-1-RO01-KA121-SCH-000053185) 
A. Se calculează ultimii 5 ani (1 sept.2017–31 aug. 2022) pentru cursurile: 

 - „Coding and Robotics”; 
- „Intensive English and Information and Communication Technologies”; 6 
- „STEAM – A New Path of Education”. 

 
Selecţia se va face prin însumarea următoarelor punctaje: 
I. Rezultate la olimpiade: 

● Menţiune faza judeţeană         5 p. 
● Premiul III, faza judeţeană        6 p. 
● Premiul II, faza judeţeană                  8p. 
● Premiul I, faza judeţeană        10 p. 
● Calificare la faza naţională       50 p. 
● Menţiune sau Premiu special la faza naţională   100 p. 
● Premiul III, faza naţională      130 p. 
● Premiul II, faza naţională      140 p. 
● Premiul I, faza naţională       150 p. 
● Calificat în lotul lărgit       200 p. 
● Participare la olimpiade internaţionale    300 p. 
● Medalie/premiu/menţiune la olimpiade internaţionale            500 p. 

 
2. Sesiune de comunicări ştiinţifice: (maxim 30 p) 

● Menţiune faza judeţeană        1 p. 
● Premiul III, faza judeţeană       2 p. 
● Premiul II, faza judeţeană       3 p. 
● Premiul I, faza judeţeană        5 p. 
● Menţiune la faza naţională               7 p. 
● Premiul III, faza naţională               8 p. 
● Premiul II, faza naţională               9 p. 
● Premiul I, faza naţională               10 p. 

 
3. Concursuri (interjudeţene, naţionale, internaţionale): (maxim 50 p) 

● Menţiune  2 p. 
● Premiul III  3p. 
● Premiul II  4p. 
● Premiul I  5p. 

 



                                                                                         
II. Iniţiere de/organizare de/ participare la proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare in calendarul CAEJ/CAER/CAEN: 
● Coordonator        50 p 
● Membru în echipa de coordonare    20 p 
● Participare         5 p 

 
III. Iniţiere de/ participare la proiecte cu finanțare europeană 

● Coordonator       200 p 
● Membru în echipa de management   100 p 
● Participare echipă de implementare     10 p 

 
IV. Iniţiere de/organizare de/ participare la activităţi educative şcolare şi 

extraşcolare, reviste școlare în Colegiul Național Iași. 
● Coordonator       20 p 
● Membru în echipa de organizare /redacţie  10 p 
● Participare       5 p 

 
B. Pentru cursul „Intensive English and School Innovation”(2022-2023) 

 
Selecţia se va face prin însumarea următoarelor punctaje: 
 

● Director       1000 p 
● Director adjunct     900 p 
● Consilier educativ     500 p 
● Responsabil CEAC     200 p 
● Membru comisie CEAC    100 p 
● Membru CA      100 p 
● Responsabil comisie metodică   100 p 
● Coordonator proiect educațional/ european 100 p 
● Membru în echipa de management a unui proiect 

educațional/ european     50 p  
 


