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Echipa de implementare a proiectului 



Priorități  ale Planului European de Dezvoltare 
Obiectivul proiectului 

Fii mai 

bun, 

învățând! 

Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din școală de a promova 

incluziunea, diversitatea, egalitatea, echilibrul de gen și non-discriminarea în 

domeniul educației, de a crește calitatea și relevanța acesteia, prin utilizarea 

tehnologiei în activitatea didactică. 
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Obiective specifice 

1. Dezvoltarea competențelor de specialitate, pedagogice, lingvistice și culturale, pentru 
un număr de 20 cadre didactice din Liceul Teoretic C. Noica Sibiu,  ce vor fi selectate 
pentru a participa în 20 de mobilități individuale, în perioada septembrie 2017- august 
2019; 

2. Dezvoltarea competențelor în domeniile incluziunii și inovării didactice prin învățare 
digitală la un număr de 20 cadre didactice din Liceul Teoretic C. Noica Sibiu, 
participante în 20 de mobilități individuale, în perioada septembrie 2017- august 
2019; 

3. Dezvoltarea competențelor de proiectare a planurilor de intervenție personalizată, la 
toate cadrele didactice care lucrează la clasă cu elevi cu CES, la disciplinele la care 
elevii necesită abordări diferențiate, în perioada septembrie 2017-august 2019; 

4. Asigurarea transferului de competențe dobândite în cadrul mobilităților individuale, 
către toate cadrele didactice din școală, în funcție de domeniile de interes, prin 
activități periodice, în cadrul catedrelor/comisiilor metodice/consiliilor 
profesorale/ateliere de lucru, în perioada decembrie 2017- august 2019; 

 5. Dezvoltarea competențelor didactice care să asigure o învățare digitală, la cel puțin 75% 

     din cadrele didactice din Liceul Teoretic C. Noica Sibiu, în anul școlar 2018-2019; 

 

ANIMATED 



Obiective specifice 

6. Dezvoltarea abilităților de proiectare didactică a unor activități formale și  nonformale 

    (extracurriculare, extrașcolare) ce promovează incluziunea,  

     diversitatea, egalitatea, echilibrul de gen şi non-discriminarea în domeniul educaţiei, 

     la cel puțin 75% din cadrele didactice din Liceul Teoretic C. Noica Sibiu, în perioada 

     septembrie 2017-august 2019; 

7. Creșterea comunicării cu părinții, educație pentru familie, dezvoltarea abilităților 

     sociale, civice, pentru un număr de cel puțin 100 de părinți,  ai elevilor de la toate 

     nivelurile de învățământ, în perioada septembrie 2018 - august 2019; 

8. Dezvoltarea competențelor sociale, civice, a abilităților asertive, de comunicare,  

    tehnici de mediere, negociere, tehnici concrete de depășire a barierelor culturale, 

    religioase, de gen, statut social, pentru un număr de cel puțin 300 de elevi, de la  

    toate nivelurile de învățământ, în perioada septembrie 2018 - august 2019; 

9. Îmbunătățirea performanțelor școlare pentru cel puțin 75% din elevii cu CES sau cu  

    dificultăți de învățare din unitatea de învățământ, în perioada septembrie 2017- august 

    2019. 

ANIMATED 



20 de beneficiari 

direcți 
2 participanți pentru 

fiecare curs  

10 cursuri de 

formare 

Fii mai 

bun, 

învățând! 
 

6 furnizori de 

formare  
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Date despre activitățile de formare  



10 cursuri de formare 

 Inclusive teaching, family and social counseling for disadvantaged students in 
order to prevent the early dropout-Vasto, Italia, 20-25.11.2017, Polaris 
Formazione-2 participanți  

 “Special needs children”, Praga, Cehia, 14-18.05.2018, ITC International-2 
participanți  

 "Benchmarking for headmasters"- Helsinki/Porvoo, Finlanda 15-21.04.2018, 
Euneos-2 participanți  

  "ICT in Education"- Praga,Cehia,28.05-1.06.2018, ITC International-2 participanți 

 Cooperative Learning: A method to develop social and learning skills for 
inclusion in educational and social contexts-Italia, Reggio Emilia, 9-13.07.2018, 
Progetto Crescere-2 participanți   

  “Best Practices Benchmarking-General” Helsinki, Finlanda 2-6.09.2018, Talin, 
Estonia 7-8.09.2018, Euneos -2 participanți  

  “Tap-Swipe-Pinch into STEM"-Talin, Estonia,23-29.09.2018, Euneos-2 participanți  

  Towards the inclusive classroom: best practices-Kalamata, Grecia,   

       28.10-3.11.2018, Areadne Lifelong Learning Centre-2 participanți 

  “Tap-Swipe-Pinch-General"- Porto, Portugalia,7-13.10.2018, Euneos-2 participanți  

  Diversity in education: Developing Intercultural and Communications Skills”, 
Malta,12-16.11.2018 -2 participanți  

 

 

 

Cursuri de 

formare 
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Activități de formare 



20 cadre didactice 

Echipa de evaluatori va selecta 20 participanți din diferite comisii astfel: 

 -comisia pentru control managerial intern: 5 membri-vor fi selectați 2 

 -comisia comisia pentru proiecte și programe: 5 membri-vor fi selectați 2 

 -comisia pentru perfecționare și formare continuă: 4 membri-va fi 
selectat 1 

 -comisia curriculum: 6 membri-vor fi selectați 2  

 -comisia pt asigurarea calității în educație: 5 membri-vor fi selectați 2 

 -comisia diriginților: 19 membri-vor fi selectați 2 

 -comisia învățătorilor: 9 membri-vor fi selectați 4 

 -comisia matematică și științe: 5 membri-vor fi selectați 2 

 -catedra om și societate:4 membri-va fi selectat 1 

 -comisia de securitate/sănătate în muncă:4 membri-va fi selectat 1 

 -comisia pentru prevenirea violenței: 4 membri-va fi selectat 1 

Beneficiari 

direcți 

SCENE 
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Beneficiari direcți 

Cadre didactice cu ore de predare în cadrul Liceului Teoretic C. Noica 



6 furnizori de formare din mediul educațional european 

 Italia - Polaris Formazione , Progetto Crescere 

  

 Cehia -  ITC International 

 

 Finlanda – Euneos 

  

 Grecia -  Areadne Lifelong Learning Centre 

 

 Malta - ETI – Executive Traning Institute  
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Furnizori de formare 



1 

2 

3 

Echipă de evaluatori 

Candidatura-dosar  

Condiții generale-condiții specifice 

Procedura de selecție a participanților 
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Boring lecture? Try our new agenda! 



Echipa de evaluatori 

Echipa de evaluatori 

Evaluatori interni( din cadrul 

LTCN) 

 un cadru didactic care nu va 
participa la activitățile de formare  

Evaluatori externi 

  un reprezentant al ISJ Sibiu –  
inspector pentru proiecte și 
programe  

 un membru CA care nu este cadru 
didactic  

  un cadru didactic , expert în 
elaborare și implementare proiecte 
Erasmus,expert accesare fonduri și 
evaluator proiecte  

  un cadru didactic pensionar, 
profesor lb. engleză, fost titular al 
unității de învățământ 
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Selecția participanților 



1 

Selecția participanților 

Candidatura - dosar 

CV- în format Europass  

Scrisoare de intenție – 10 puncte 

Plan de diseminare – 10 puncte 

Plan de valorificare a competențelor – 20 p 

Chestionar – 30 puncte 

Interviu – 30 puncte 

2 

3 

4 

5 

6 
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  Recomandare a CA !!! 



SCENE 
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ANIMATED 

  motivație 

 plan de diseminare  

 claritatea oiectivelor 
ce determină 
înscrierea pentru 
participarea la 
mobilitate 

 

 Obiectivele școlii 
propuse în perioada 
derulării proiectului: 
lecții demonstartive, 
ateliere cu 
elevii/părinții, 
diseminarea 
experienței în cadrul 
comisiilor, planuri cu 
activități concrete, 
strategii de lucru cu 
elevii; 

Condiții generale 

Condiții specifice 

TIPP 

Minim 70 de puncte pentru o 

candidatură eligibilă!!! 
Condiții 

 Selecția participanților                                                                
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Beneficiar direct 

al cursului de 

formare – cadrul 

didactic selectat 

Instituția 

beneficiară – 

Liceul Teoretic C. 

Noica 

Furnizorul de 

formare – instituția 

care asigură cursul 

de formare  

Trei părți semnatare ale contractului 

ANIMATED 

 Încheierea contractului tripartit 
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Fii mai bun, învățând! 

Fiecare beneficiar direct va primi 80% din grantul aprobat, corespunzător 

cursului de formare pentru care a fost selectat. Diferența, de 20%, se va vira la 

finalul proiectului. 

Buget - AnnexII_2017-1-RO01-KA101-036320.pdf  

Grant total 42.530 euro 

Grant parțial inițial – 80% din grantul total 

Grant final – 20%( virat după aprobarea raportului final) 

 

 

AnnexII_2017-1-RO01-KA101-036320.pdf
AnnexII_2017-1-RO01-KA101-036320.pdf
AnnexII_2017-1-RO01-KA101-036320.pdf
AnnexII_2017-1-RO01-KA101-036320.pdf
AnnexII_2017-1-RO01-KA101-036320.pdf
AnnexII_2017-1-RO01-KA101-036320.pdf
AnnexII_2017-1-RO01-KA101-036320.pdf
AnnexII_2017-1-RO01-KA101-036320.pdf
AnnexII_2017-1-RO01-KA101-036320.pdf
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Participare de succes la activitățile de formare  
Reguli 

! 

Completarea raportului individual(max.7 zile)- emis automat de către Comisia 

Europeană, link, adresa de email a participantului 

 

ANIMATED 

SCENE 

7 
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Cum privim această experiență? 
 

Deshidere spre 

noi oportunitati  

Orientare 

în problematica 

europeana 

Îmbogătire a 

experintei  

Strategii - Relationare 
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© 2008 www.PresentationLoad.com 

Amănunte despre programul Erasmus+ găsiți pe site-ul Agenției Naționale  

www.anpcdefp.ro, http://www.erasmusplus.ro  

                                                          

http://presentationload.com/
http://www.anpcdefp.ro/
http://www.erasmusplus.ro/
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Puteți fi între cei care se vor bucura de 

o experiență profesională minunată! 

                                       
 

http://presentationload.com/
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Mulțumesc pentru 

atenție! 

Aveți vreo întrebare? 


