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1. DESCRIERE PROIECT 

Școala Gimnazială Lețcani-Iași este o scoala din mediul rural cu o istorie de peste 130 de ani 

dar cu o viziune ascendenta spre scoala moderna europeana cu misiunea asigurarii calitatii 

educației, a dezvoltării armonioase a personalitatii celor 831 de elevi și integrarea lor socială 

dar și a dezvoltării competitivității școlii prin formarea celor 60 de cadre didactice și a întreg 

personalului. 

Proiectul propus ”Tolerează, Actionează, Cooperează, Transmite! - T.A.C.T” se va desfasura 

pe o perioada de 24 luni, noiembrie 2020 - octombrie 2022, și raspunde nevoilor instituției, 

urmărind perfectionarea stilului de predare al profesorului, dezvoltarea competențelor 

lingvistice, digitale și găsirea unor metode care să sprijine integrarea copiilor cu comportament 

agresiv, a celor cu nevoi speciale, din medii defavorizate, dar și pentru cei capabili de 

performanță. Rezultatele activităților vor contribui la îmbunătățirea rezultatelor elevilor și 

dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de a face orele de curs mai atractive. 

Implementarea proiectului vizează 4 mobilități Erasmus+, în 4 țări diferite pentru 12 participanți 

preocupați de dezvoltare profesională. 

După evaluarea și publicarea rezultatelor evaluării proiectului de către Agenția Natională, după 

semnarea contractelor, membrii echipei de implemetare vor realiza activitățile de premobilitate: 

selecția participantilor, pregatirea  pedagogică, culturală, lingvistică și științifică urmând ca 

după calendarul activităților selectate să se realizeze mobilitățile.   

 

Cursul 1, “Interactive teaching–using educational games and new technology in order 

to enhance learners’motivation” din Konstanz, Germania, selectat pentru diminuarea 

fenomenului de părăsire timpurie a școlii, asigurarea unui mediu de învățare tolerant, 

nonviolent și  îmbunătățirea calității educației va dezvolta competențele profesorilor pentru a-i 

motiva pe elevi în participarea activă la lecții și frecventarea cursurilor. 

Cursul 2 “How to deal and prevent bullysm and cyberbullysm in school” din Milano, 

Italia corespunde nevoii de perfecționare a cadrelor didactice în ceea ce priveste dezvoltarea 

cunoștințelor de psihologie care îi vor ajuta să recunoască și să facă față comportamentelor 

periculoase. Vor fi create strategii pentru a face față și a elimina comportamentul violent sau 

agresiv îmbunatățindu-se metodele de comunicare și capacitatea de lucru în echipă. 
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Cursul 3 “Inclusive education:tackling with classroom diversity and early school 

leaving”  din Piraeus, Grecia a fost selectat pentru conținutul și informațiile fundamentale 

introduse prin intermediul unor module tematice și activități practice, în urma cărora 

participanții vor dobândi tehnici de lucru inovatoare, menite să faciliteze incluziunea elevilor ce 

provin din familii defavorizate, integrarea elevilor capabili de performanță și a celor cu cerințe 

speciale în învățământul de masă. 

Cursul 4,’’Innovative Approaches to Teaching” din Praga, Cehia a fost selectat pentru a 

îmbunătăți abilitățile de utilizare a metodelor și tehnicilor de predare inovatoare centrate pe 

elev, a dezvoltarii abilităților în utilizarea resurselor digitale, a furnizării materialelor și ideilor 

care să sprijine dezvoltarea școlară sau organizațională în domeniul educației inovatoare. 

 

Impactul proiectului se va maximiza prin activitatile de diseminare în mediul on-line, întâlniri cu 

personalul școlii, cu părinții elevilor, cu comunitatea, articole în presa locală, participarea cu 

referate la simpozioane și publicarea acestora în reviste, distribuirea unor pliante de 

promovare. 

Impactul asupra participanților, asupra grupului țintă, a instituției, a comunității va fi unul 

pozitiv: îmbunatățire competențe și abilități sociale, creșterea motivației de implicare în 

activități diverse, îmbunătățirea frecvenței și a rezultatelor școlare, deschidere spre 

internaționalizarea institutiei la nivel national și European. 

 

Beneficiile proiectului pe termen lung (sustenabilitate) asigură atingerea obiectivelor propuse 

pentru cei 12 participanți la cursurile de formare, pentru elevii și părinții Școlii Gimnaziale 

Letcani: utilizarea instrumentelor de identificare și monitorizare a riscului de abandon școlar, 

implementarea planurilor de combatere a abandonului și a bullyingului, folosirea metodelor 

inovatoare în vederea creșterii motivației elevilor, îmbunătățirea comunicării în lb. engleză, 

rezultatele școlare îmbunătățite, o frecventă mai bună la cursuri, elevi mai competitivi, mai 

independenți în activitățile de învățare, parinți mai interesați să-și înscrie copiii la Scoala 

Gimnazială Lețcani și care vor urmări progresul propriului copil conștientizând riscurile 

abandonului școlar și efectele acestuia asupra diferitelor aspecte ale vieții copilului, familiei, 

asupra școlii și comunității. Proiectul este sustenabil întrucât participanții la mobilități sunt 
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angajați pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Lețcani iar achizitiile dobândite pot fi 

transferate cu succes și după finalizarea acestuia. 



 

TOLEREAZĂ, ACTIONEAZĂ, COOPEREAZĂ, TRANSMITE! 

T.A.C.T 

2020-1-RO01-KA101-079182   

 

Școala Gimnazială Lețcani    0232 296 960   scoalaletcani@yahoo.com 6 

1. CURSURI DE FORMARE PROPUSE 

 Interactive teaching–using educational games and new technology in order to 

enhance learners’motivation, organizat de ERUDITUS, Konstanz, Germania, 28.06.2021 

- 02.07.2021, 3 participanți, cu tematică în diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a 

școlii, asigurarea unui mediu de învățare tolerant, nonviolent și îmbunătățirea calității 

educației 

 How to deal and prevent bullysm and cyberbullysm in school, organizat de Europe for 

all, Milano, Italia, 28.03.2021 - 3.04.2021, 7 zile, 3 participanți, cu tematică în 

perfecționarea cadrelor didactice în ceea ce privește dezvoltarea cunostințelor de 

psihologie pentru a-i ajuta să recunoască și să facă față comportamentelor periculoase. 

 Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving 

organizat de IDEC, Piraeus, Grecia, 16.05.2021 – 22.05.2021, 7 zile, 3 participanți, cu 

tematică referitoare la incluziunea elevilor ce provin din familii defavorizate, integrarea 

elevilor capabili de performanță și a celor cu cerințe speciale în învățământul de masa. 

 Innovative Approaches to Teaching organizat de ITC, Praga, Cehia, 29.11.2021 - 

03.12.2021, 5 zile, 3 participanți, cu tematică referitoare la îmbunatățirea abilitatilor de 

utilizare a metodelor și tehnicilor de predare inovatoare centrate pe elev, a dezvoltarii 

abilitatilor în utilizarea resurselor digitale, a furnizarii materialelor și ideilor care să sprijine 

dezvoltarea școlară sau organizațională în domeniul educatiei inovatoare. 

 

IMPORTANT  

1 – Locațiile de formare, perioadele sau formatorii pot fi schimbați în funcție de actualizările 

primite de la organizatori sau de la Ministerul de Externe. Nu se schimbă tematica de curs. 

2 – Mobilitățile de formare se vor desfăsura doar în condiții de siguranță, după consultarea 

alertelor de călătorie emise de Ministerul de Externe. 
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2. DOCUMENTE DE CANDIDATURĂ 

 Formular de candidatură – documentul poate fi descărcat de pe pagina de proiect 

http://www.proiect-tact.eu/selectie/. Acesta se completează electronic (cu excepția rubricilor 

de certificare – semnătură participant, locul și data semnării). 

 Curriculum Vitae Europass - informații referitoare la acest document se por găsi la 

https://europa.eu/europass/ro/create-europass-cv iar platforma de creare și editare online a 

acestuia poate fi accesată la https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-

wizard?lang=ro  

 Rezultatele testării cunoștințelor de limbă engleză – platforma de testare poate fi 

accesată la http://www.examenglish.com/leveltest/ . Sunt necesare rezultatele de la ambele 

probe (gramatică și înțelegere) și o declarație pe proprie răspundere prin care solicitantul 

atestă autenticitatea parcurgerii probelor lingvistice. Cunoștințele lingvistice trebuie să fie 

minim B1. 

 

3. PROCEDURA DE SELECȚIE A 

PARTICIPANȚILOR LA STAGIILE DE FORMARE 

Participarea la o mobilitate de formare finanțată în cadrul acestui proiect presupune 

parcurgerea de către solicitanți a unei proceduri de selecție. 

 Conținutul dosarului de candidatură  

Dosarul de candidatură cuprinde documentele enumerate la punctul 2 din prezentul Apel de 

selecție. Lipsa oricărui tip de document din acest dosar duce la respingerea cererii de 

candidatură. Dosarul trebuie trimis în format electronic (vezi explicațiile din Ghidul 

candidatului) și în format imprimat, la secretariatul scolii, Şcoala Gimnazială Lețcani - Iași, cu 

înregistrare în registrul de intrări/ieșiri al școlii. Sunt obligatorii ambele variante de depunere a 

dosarului, lipsa uneia dintre acestea ducând la respingerea cererii candidatură. Cele două 

formate de dosar (cel electronic și cel imprimat) trebuie să aibă conținuturi identice. Daca se 

http://www.proiect-tact.eu/selectie/
https://europa.eu/europass/ro/create-europass-cv
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=ro
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=ro
http://www.examenglish.com/leveltest/
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constată la evaluarea tehnică deosebiri de conținut între cele două formate, candidatura este 

respinsă (vezi Condiții de excludere). 

 Perioada de depunere a candidaturilor de participare la stagiile de formare.  

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură, atât în format fizic (la secretariatul din 

Şcoala Gimnazială Lețcani - Iași) cât și electronic este 31 Ianuarie 2021. Orice dosar depus 

după această dată este considerat respins. Sistemul online de trimitere a candidaturilor și 

formularul de aplicație înregistrează în mod automat data și ora trimiterii sau a imprimării 

formularului de candidatură. De asemenea, data de înregistrare în registrul de intrări/ieșiri din 

Şcoala Gimnazială Lețcani - Iași trebuie să fie până pe 31 Ianuarie 2021, inclusiv.  În cazul în 

care nu sunt ocupate locurile oferite, se va organiza o nouă sesiune de selecție. 

 Depunerea documentelor de selecție Dosarul de candidatură se depune în două 

modalități:  

- depunere electronică – accesând 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tsgwAKgarEKAwCm7899d_tJ7DU-

Bbo1JjbhPrG_mrYRURFhWT1FEWERJNUVaQlRNNTBXOVBTN0xYTy4u de pe website-ul 

de proiect http://www.proiect-tact.eu/selectie/  Candidații vor completa fiecare rubrică cerută cu 

documentele dosarului de selecție. Formularul de candidatură nu se semneaza.  

- depunere format letric – la secretariatul școlii, fiecare set de documente fiind semnat de 

candidat și primind nr de înregistrare. 

 Evaluarea cererilor de candidatură Evaluarea cererilor de candidatură este realizată de 

Comisia de evaluare, numită prin decizie CA cu următoarea componență: 2 reprezentanți 

Şcoala Gimnazială Lețcani - Iași (persoane care nu participă la procedura de selecție) și 1 

evaluator extern - ISJ Iasi/ persoane cu experiență în derularea proiectelor Erasmus+. 

Dosarele de candidatură parcurg două tipuri de evaluare: 

o Evaluarea tehnică – este realiză de reprezentanții școlii și urmărește dacă dosarele 

sunt trimise în termenul specificat în Apelul de selecție, dacă conțin toate documentele 

solicitate prin apel, dacă există varianta electronică și variantă tipărită și dacă 

solicitantul este angajatul școlii (vezi Condiții de excludere). Rezultatul evaluării tehnice 

este Admis sau Respins. 

o Evaluarea calitativă – pentru asigurarea transparenței și a unei evaluări obiective 

această procedură este realizată de 1 evaluator extern (nu este angajat în Şcoala 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tsgwAKgarEKAwCm7899d_tJ7DU-Bbo1JjbhPrG_mrYRURFhWT1FEWERJNUVaQlRNNTBXOVBTN0xYTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tsgwAKgarEKAwCm7899d_tJ7DU-Bbo1JjbhPrG_mrYRURFhWT1FEWERJNUVaQlRNNTBXOVBTN0xYTy4u
http://www.proiect-tact.eu/selectie/
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Gimnazială Lețcani - Iași). Acesta evaluează independent formularul de candidatură și 

punctează fiecare rubrică din acesta iar punctajul final este trimis la Şcoala Gimnazială 

Lețcani – Iași, unde va fi afișat. Repartizarea beneficiarilor la cursurile de formare se 

realizează în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, pentru fiecare curs. Fiecare 

participant va primi pe adresa de email punctajul obținut și comentariile evaluatorilor 

pentru candidatura depusă. Orice candidatură care obține mai puțin de 50 de puncte 

este considerată respinsă. 

o Condiții de excludere (respingerea cererii de candidatură) 

- Candidatul nu este angajat al Școolii Gimnaziale Lețcani la momentul participării la 

procedura de selecție. 

- Candidatul a depus mai multe cereri de candidatură. 

- Conținutul dosarului de candidatură nu respectă condițiile cerute în prezentul apel. 

- Rezultatul obținut în urma evaluării este sub 50 puncte. 

- Sunt identificate pasaje similare în mai multe formulare de candidatură (sunt respinse 

toate candidaturile implicate). 

- Documentele (formular de aplicație și declarația de autenticitate a testării lingvistice) 

nu sunt semnate de către solicitant. 

- Există diferențe de conținut între cele două formate ale formularului de candidatură. 

- Nivelul lingvistic nu este minim B1 

o Activitățile desfășurate de cadrele didactice selectate pentru participarea la 

mobilitățile de formare. 

- Semnarea contractului financiar și a celui de formare – prin care se stabilesc condițiile 

acordării grantului, respectiv participarea la mobilitate, la activitățile organizate de instituție etc. 

- Începerea activitățior de pregătire pentru mobilitățile de formare 

- Cheltuielile aferente transportului, cazării cu mic dejun, asigurărilor medicale și de călătorie, 

plății diurnelor și a taxelor de curs se realizează de către Şcoala Gimnazială Lețcani - Iași, din 

fondurile alocate proiectului Erasmus+. 

 


