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Proiect Erasmus+   2020-1-RO01-KA101-078892 „Siguranța online și offline în școala viitorului” 
Perioada de desfășurare: 1 septembrie 2020 – 30 iunie 2022 
 

Anunț selecție participanți la mobilități 
 

Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu” organizează în perioada 21-30 octombrie 2020 selecția 
participanților la mobilitățile din cadrul proiectului Erasmus+ „Siguranța online și offline în școala viitorului”. 

Vor fi selectate 18 cadre didactice, respectiv 1 profesor învățământ preșcolar, 7 profesori învățământ 
primar și 10 profesori învățământ gimnazial, pentru participarea la următoarele cursuri: 

1. Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention: 1 profesor învățământ preșcolar,  
1 profesor învățământ primar și 1 profesor învățământ gimnazial; Berlin (perioadă încă neconfirmată) 

2. Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom: 1 profesor învățământ primar și  
2 profesori învățământ gimnazial; Madrid, noiembrie 2020 

3. Coaching: a Powerful Tool: 2 profesori învățământ primar și 1 profesor învățământ gimnazial; Porto, 
decembrie 2020 

4. Anti-Bullying: School Strategies towards Success: 1 profesor învățământ primar și 2 profesori învățământ 
gimnazial; Barcelona, februarie 2021 

5. Interactive technologies and project-based learning for the future classroom: 1 profesor învățământ 
primar și 2 profesori învățământ gimnazial; Bruxelles (perioadă încă neconfirmată) 

6. How to make your school more digital: 1 director, 1 director adjunct, 1 profesor învățământ gimnazial 
membru CA; Utrecht, iunie 2021 

Calendarul selecției:  
 Perioada de depunere a dosarelor : 21-28 octombrie 2020 
 Anunțarea rezultatelor : 30 octombrie 2020 

Dosarul de înscriere va cuprinde: 
 Scrisoare de intenție  
 Curriculum Vitae Europass  
 Pașaport Lingvistic (inclus în Curriculum Vitae Europass) 

 
Scrisoarea de intenție va cuprinde cursul selectat, motivația participării la acesta și schița unui plan de 
implementare și diseminare a cunoștințelor dobândite la curs.  
Pentru Curriculum Vitae Europass și Pașaport Lingvistic vor fi folosite formularele existente pe site-ul 
http://europass-ro.ro/.  
Pentru evaluarea nivelului de limbă engleză se va folosi testul de 50 minute de pe site-ul 
https://www.efset.org/english-certificate/. Certificatul lingvistic EFSET va fi atașat Pașaportului Lingvistic.  
Comisia de selecție poate solicita copii după certificatele menționate în CV. 
Dosarele vor fi depuse în format tipărit la secretariatul școlii și vor fi trimise într-un singur document pdf pe 
mailul contact@scoala2galati.ro.  
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