
  

 

 
 

ERASMUS+ 

 

Liceul Teoretic ,,Gustav Gundisch” Cisnădie 

Erasmus+ : A Step Forward to a European School!  

Număr de referinţă: 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075632 

Perioada desfăşurării proiectului: 01.06.2022 – 31.05.2023 

Perioada mobilităţii profesionale: 14.10.2022 – 23.10.2022 

Bugetul aprobat: 36 360 EUR. 

 

 

Parteneri externi:  

 5o gymnasio katerinis, Greece, Κεντρική Μακεδονία 

(Kentriki Makedonia) 

 Platon M.E.P.E., Greece, Κεντρική Μακεδονία (Kentriki 

Makedonia) 

 

 

Obiective generale:  
1. Îmbunătățirea cu 5 % a performantelor școlare ale elevilor din clasele 

a VI-a si a VII-a (creșterea cu 5% a mediei generale si a răspunsurilor 

corecte înregistrate de elevii clasei a VI-a la EN). 

2. Dezvoltarea competentelor cheie (competente digitale, de comunicare 

într-o limbă străină, de sensibilizare si expresie culturala) pentru 15 elevi ai 

școlii din clasele a VI-a si a VII-a 

3. Dezvoltarea competentelor profesionale în domeniul educației digitale 

pentru 8 cadre didactice ale scolii prin participarea la un curs de formare în 

domeniul digitalizării în Katerini (Grecia) 



4. Dezvoltarea competentelor cheie (digitale, de comunicare într-o limbă 

străină, de sensibilizare si expresie culturala) pentru 8 cadre didactice ale 

scolii prin participarea la o mobilitate în Grecia 

 

Echipa de gestiune a proiectului: 

1.  Florescu Daniela, reprezentant legal; 

2.  Ciucă Olimpia, coordonator proiect; 

3.  Bădilă Liliana, responsabil financiar; 

4.  Anghel Simona, responsabil cu respectarea standardelor de 

calitate Erasmus+; 

5.  Mihăilă Daniela, Lac Teodora, responsabili cu selecția 

participanților elevi și însoțitori; 

6.  Florescu Daniela, Irod Daniela, responsabili cu selecția 

participanților cadre didactice; 

7.  Căldărea Andrea, Dicu Daniela, Pop Drăguț Adriana, 

responsabili cu evaluarea participanților; 

8.  Băluțiu Cristina, responsabil cu monitorizarea proiectului; 

9.  Găină Niculina, responsabil cu diseminarea şi valorizarea 

rezultatelor proiectului. 

 

Grupul ţintă:  

 Beneficiarii sunt 15 elevi ai Liceului Teoretic "Gustav 

Gundisch" Cisnădie (8 elevi din clasa a VI-a și 7 elevi din clasa a 

VII-a de la limba română și germană), iar dintre aceștia 5 elevi sunt 

cu oportunități reduse, din medii vulnerabile și dezavantajate și 2 

însoțitori; 

 Beneficiarii sunt 8 cadre didactice de la Liceul Teoretic 

"Gustav Gundisch" Cisnădie. 

  



APEL SELECȚIE ELEVI ERASMUS 

 

Selecţia participanţilor: 

Va fi realizată de cele două comisii de selecție a participanților 

la mobilitățile proiectului pentru elevi și însoțitori și pentru cadre 

didactice. În vederea selecției, vor fi parcurse următoarele etape: 

 Depunerea cererii de înscriere la selecția participanților; 

 Aplicarea criteriilor de eligibilitate; 

 Evaluarea candidaților pe baza testului și afișarea 

rezultatelor în ordinea descrescătoare a punctajului; 

 Depunerea dosarului de candidatură 

 Anunțarea rezultatelor procesului de candidatură. 

Criterii de eligibilitate:  

 Elevi, de 12-13 ani, ai Liceului Teoretic ,,Gustav Gundisch” 

Cisnădie din clasele a VI-a și a VII-a, cu media la purtare 10 și 

media generală minim 8. 

 

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente: 

 Scrisoare de intenție; 

 Declarația acord pentru ieșirea minorului din țară;  

 Asigurarea medicală de călătorie în străinătate; 

 Copie după certificatul de naştere.  

 Copie după pașaport; 

 Copie după cartea de identitate părinți. 

 

Evaluarea candidaţilor: Cuprinde 3 probe:  

 Competenţe lingvistice - competenţe de comunicare în limba 

engleză (scris şi oral) 

 Competenţe digitale – probă scrisă și practică 

 Competențe cognitive culturale și abilităţi de comunicare, motivaţia 

de a participa la proiect şi aşteptările candidaţilor (scris şi oral) 

 



 

Rezultate:  
Criteriile de selecție alese au luat în considerare o procedură de 

selecție a participanților transparentă, echitabila și 

nondiscriminatorie, acordând egalitate de șanse tuturor 

participanților, inclusiv celor din medii dezavantajate sau 

vulnerabile. 

Participarea la o mobilitate transnațională va fi o motivație 

puternică pentru elevii noștri de a se implica mai mult în activitățile 

școlare, de a fi activi la ore, de a-și îmbunătăți performantele 

școlare, de a le crește stima de sine, de a considera școala o sursa 

de oportunități. 

Participanții își vor îmbunătăți competentele digitale prin 

folosirea platformei eTwinning, folosirea mijloacelor de 

comunicare on line (Zoom / Whatsup / Skype), realizarea de 

materiale în format digital de către elevi (prezentare Power Point cu 

experiența lor Erasmus+). 

Participarea cadrelor didactice ale Liceului Teoretic "Gustav 

Gundisch" Cisnădie la cursul "Digital Games Based Learning 

Course", organizat de instituția de formare PLATON M.E.P.E în 

Katerini, are finalizare obţinerea certificatului  EUROPASS 

MOBILITY. Acest document cu recunoaştere europeană devine 

parte componenetă a portofoliului educaţional şi profesional al 

beneficiarilor. 

 
  



 

 

LICEUL TEORETIC 

„GUSTAV GŰNDISCH” CISNĂDIE   

 

APEL SELECȚIE PROFESORI ERASMUS 
 

 Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 

Formării Profesionale a acordat Liceul Teoretic ,,Gustav Gundisch” Cisnădie din Sibiu 

Acreditarea Erasmus pentru a derula proiecte de mobilitate Erasmus+ în domeniul 

Educației Școlare. 

 

ERASMUS+: 

ANUNȚ DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA CURSUL DE 

FORMARE DIN CADRUL MOBILITĂȚII ERASMUS 
 

Liceul Teoretic ,,Gustav Gundisch” Cisnădie lansează APELUL pentru selecția 

cadrelor didactice care doresc să participe la un proiect de mobilitate Erasmus + 

KA122 în domeniul educației școlare, Proiectul A STEP FORWARD TO A 

EUROPEAN SCHOOL! Activitatea constă în participarea a 8 cadre didactice ale școlii 

la cursul de formare DIGITAL GAMES BASED LEARNING COURSE, organizat de 

instituția de formare PLATON M.E.P.E din Katerini, Grecia. 

 Școlile PLATON îmbină tradiția cu inovația și prin programe europene de 

pionierat dinamice urmăresc formarea cetățenilor cu conștiință națională și în același 

timp cu o cultură europeană, pentru a răspunde cerințelor epocii moderne. Scopul 

principal al școlilor este abordarea holistică a problemei educației. Din acest motiv se 

instruiesc elevi și profesori să înfrunte viața ca personalități complete. Scopul nu este 

doar să fie pregătiți oamenii de știință de mâine, ci să se modeleze sufletele și să se 

insufle tinerilor și adulților valorile umane și bunurile civilizației. Detalii suplimentare 

le veți găsi pe site școlii www.platon.edu.gr 

  

Perioada mobilităţii profesionale: cursul va dura 7 zile (8 ore pe zi), in perioada 15-

21 octombrie  (7 zile mobilitate / 9 zile cu transport) 

 

Obiectivele cursului de formare sunt: 

1. Introducerea participanților în sistemul educațional grecesc; 

2. Introducerea în tehnica pedagogica DGBLcc (Digital Games Based Learning Co-

Creation); 

3. Familiarizarea cu instrumentele digitale;  

4. Aplicarea, extinderea și structurarea DGBLcc; 

5. Prezentarea de exemple de bune practici; 

http://www.platon.edu.gr/


6. Sprijinirea participanților în proiectarea și dezvoltarea de materiale didactice 

DGBLcc; 

7. Prezentarea unor noțiuni de bază de robotică educațională și strategii ,,Escape 

Rooms". 

 

Metodologia folosita pe parcursul cursului este: 

Pasul 1: Introducere in DGBLcc; 

Pasul 2: Familiarizarea cu conceptele cheie; 

Pasul 3: Strategii didactice și tehnici pedagogice de baza; 

Pasul 4: Exemple de bune practici; 

Pasul 5: Dezvoltarea de scenarii de învățare; 

Pasul 6: Instrumente de evaluare; 

Pasul 7: Masa rotunda/ discuții despre DGBLcc; 

Pasul 8: Evaluarea evenimentului. 

 

Formatorii cursului sunt: 

Cursul de formare va fi susținut de 2 traineri cu experiență și expertiză în domeniu:  

1. Dnul Ilias Batzogiannis, licențiat în fizică și deținător al unui doctorat în ,,Game 

based learning”, participant la numeroase proiecte Erasmus +  

2. Domnul Filaretos Papavramidis, licențiat în informatică, deținător al unui master 

în ,,ICT and computer programs at Humanistic and Social sciences” și doctorand 

în ,,Software development of Serious games and gamification technics”; 

 

Evaluarea cursului de formare: va fi realizată de către profesorii formatori din 

Grecia 

 

Rezultatele cursului de formare: cadrele didactice participante vor obține, în urma 

evaluării, un certificat Europass Mobility. 

 

Follow up: 

1. Încărcarea pe platforma Moodle a unor scenarii didactice sau instrumente de 

evaluare create de participant; 

2. Finalizarea proiectelor online eTwinning; 

3. Implementarea, după mobilitate, a noilor tehnici și metode pedagogice dobândite în 

predarea la clasă; 

4. Susținerea, la întoarcerea din mobilitate, unor lecții demonstrative și interasistențe 

cu folosirea noilor tehnici și metode pedagogice dobândite la curs; 

5. Coordonarea elevilor în realizarea materialelor care conțin experiența lor 

Erasmus+. 

Participanții vor fi instruiți să aibă un comportament sustenabil și responsabil pe 

toata durata proiectului, să economisească resursele de energie și apa, să folosească 



mijloace de transport ecologice, să evite folosirea consumabilelor de plastic în 

favoarea celor biodegradabile. În cadrul proiectului vom încuraja folosirea materialelor 

în format digital în detrimentul celor pe suport de hârtie (ex fotografii, prezentări 

digitale), se vor folosi mijloace on line de comunicare cu partenerii (Zoom, Skype, e-

mail) și platforma eTwinning pentru proiectul on line realizat de elevii romani și greci. 

 

Perioada de depunere a dosarului de candidatură: 19-23 septembrie 

 

Criterii de eligibilitate: cadre didactice de la Liceul Teoretic ,,Gustav Gundisch” 

Cisnădie, indiferent de statut, vechime, grade didactice, disciplina predată. 

 

Criterii de selecție: participarea la cursuri de formare în ultimii 5 ani. 

 

Criterii de departajare: participarea la cursuri de formare de metodist, mentor, 

formator. 

 

Dosarul de candidatură va conține următoarele documente: 

1. Cererea de înscriere; 

2. Fișa sinteză – criterii de eligibilitate; 

3. Fișa sinteză – criterii de selecție / cursuri de formare; 

4. Curriculum Vitae;  

5. Scrisoare de intenție; 

6. Adeverință calificativ pe ultimul an școlar; 

7. Copie după grade didactice; 

8. Copii după diplome / adeverințe ale cursurilor de limbă engleză; 

9. Copii după diplome / adeverințe ale cursurilor de formare – internaționale – din 

ultimii 5 ani; 

10. Copii după diplome / adeverințe ale cursurilor de formare – cu credite 

profesionale transferabile – din  ultimii 5 ani; 

11. Copii după diplome / adeverințe ale cursurilor de formare – fără credite 

profesionale transferabile – din  ultimii 5 ani; 

12. Copii după diplome și supliment la diplome pentru cursurile de formare: 

metodist, mentor, formator. 

 

Copiile după diplome / adeverințe ale cursurilor de formare – desfășurate online – de 

tipul întâlnirii online de 2-3 ore nu se punctează. 

Pentru titularii școlii și pentru cadrele didactice care au obținut continuitate la suplinire 

în unitate punctele 6 și 7 sunt cunoscute de către Comisia de selecție. Nu se atașează la 

dosar copie după diplomă / adeverință de grade și calificativ(obiectiv al proiectului de 

a economisi hârtia!!!). Punctajul se obține prin completarea fișei.  



Punctul 12 al dosarului de candidatură reprezintă criteriu de departajare. 

 

Evaluarea dosarelor: s-au ales criteriile de selecție pentru ca departajarea 

participanților să fie transparentă, echitabilă, nediscriminatorie, oferind egalitate de 

șanse tuturor participanților indiferent de vechimea în muncă, gradele didactice 

obținute, religie, mediu de proveniența etc, singurul criteriu fiind apartenența la grupul 

țintă. Pentru evitarea conflictului de interese, membrii comisiei de selecție nu vor 

participa la mobilitate. Se ia în calcul și varianta unei comisii externe de selecție. 

Probele de selecție sunt relevante pentru participarea la curs (nivelul de cunoștințe de 

limba engleza este solicitat de către furnizorul de cursuri de formare Platon M.EP.E.). 

 

Afișarea rezultatelor: 1 octombrie 2022 

 

Participanții vor avea ocazia să socializeze cu colegii greci și cu participanți din 

alte tari, schimbând idei și bune practici și exersându-și cunoștințele de limba engleză. 

Acest curs reprezintă o oportunitate pentru participanți nu numai de a-și îmbunătăți 

competentele profesionale, de a dobândi informații și noi tehnici și metode pedagogice 

în predarea digitală, dar și de a-și îmbunătăți competențele de sensibilizare culturală. 

Prin participarea la acest curs, cadrele didactice vor avea ocazia să viziteze o țară nouă, 

cu o cultură diferită, să ia contact cu colegi din alte țări cu care să comunice și să 

schimbe idei și bune practici educaționale. 

Succes tuturor! 

 
  



 

 

LICEUL TEORETIC „GUSTAV GŰNDISCH” CISNĂDIE   

 

CERERE DE ÎNSCRIERE 

în vederea selecției pentru participarea la mobilitățile din cadrul  

PROIECTULUI ERASMUS+ A STEP FORWARD TO A EUROPEAN SCHOOL! 

 

Subsemnatul/a,  ………………………………………………….., legitimat/ă prin CI, 

Seria……………..….. , Nr……..….………. , CNP………….………………… , vă rog să-mi 

aprobaţi înscrierea la concursul public pentru participarea la cursul de formare DIGITAL GAMES 

BASED LEARNING COURSE, organizat de instituția de formare PLATON M.E.P.E din Katerini, 

Grecia, din cadrul mobilității Erasmus + KA122, Proiectul A STEP FORWARD TO A EUROPEAN 

SCHOOL! 

  Menționez că îndeplinesc condițiile de eligibilitate, fiind încadrat la Liceul Teoretic Gustav 

Gundisch Cisnădie,  pe funcția de ………………………… ………… .specialitatea ……… 

………… …………..……… și că am statut de cadru didactic titular/ suplinitor/ detașat.  

Declar că am luat la cunoștință de prevederile legale în vigoare privind prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și de informațiile prevăzute în 

Ghidul programului Erasmus+ 2022, și în Apelul național la propuneri pentru proiecte Erasmus+ 

2022 (disponibile pe site-ul https://www.erasmusplus.ro/ ), și de obligația pe care o am de a 

respecta contractul încheiat între mine și ISMB (ca parte a contractului dintre Agenția Națională 

pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Inspectoratul 

Școlar al Municipiului București).  

Mă angajez să respect cerințele și termenele prevăzute de implementarea proiectului 

Erasmus+, să particip la activitățile care îmi revin și să întocmesc toate documentele solicitate de 

echipa de proiect, să asigur diseminarea informațiilor dobândite din cursul de formare la care mă 

înscriu și să asigur sustenabilitatea proiectului. Subsemnatul/a, declar că informațiile furnizate în 

dosarul de candidatură sunt complete și corecte în fiecare detaliu.  

Data………….. 

Semnătura : ………………………. 

  



 

 

 

LICEUL TEORETIC „GUSTAV GŰNDISCH” CISNĂDIE   

 

FIȘA – CRITERII DE ELIGIBILITATE 

PROIECTUL ERASMUS+ A STEP FORWARD TO A EUROPEAN SCHOOL! 

 

 

Nume și prenume: ………………………………………….…………………………………. 

 

 

Disciplina predată în școală: ………………………………………………………………… 

 

 

Statutul:  titular    suplinitor   

 

Pentru profesorii suplinitori:   calificat    necalificat  

 

Pentru profesorii suplinitori:   cu baza în unitate    cu baza în altă școală  

 

 

 

Grade didactice: fără grad / debutant   

  definitiv  

  gradul II  

  gradul I  

 

 

Vechime în învățământ: ………………………………. 

Vechime în școală: ……………………………………. 

 

 

Încadrare: predau la clasa a VI-a:  A  B  

 

Încadrare: predau la clasa a VII-a:  A  B  

 

Încadrare: sunt diriginte la clasa: …………………….. 

 

 

Sunt de acord ca fotografiile mele realizate pe parcursul activităţilor proiectului să fie postate pe 

diferite site-uri: pe site-ul liceului, pe alte site-uri de popularizare a proiectului sau să fie folosite la 

realizarea expoziţiilor din şcoală.  

   da     nu  

Data………….. 

Semnătura : ………………………. 

  



 

 

 

LICEUL TEORETIC „GUSTAV GŰNDISCH” CISNĂDIE   

 

FIȘA – CRITERII DE SELECȚIE 

PROIECTUL ERASMUS+ A STEP FORWARD TO A EUROPEAN SCHOOL! 

 

 

Nume și prenume: ………………………………………….…………………………………. 

 

I. Cursuri de formare – internaționale – din ultimii 5 ani 

(nume curs/furnizor/țara în care s-a desfășurat/perioada de desfășurare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Cursuri de formare  – cu credite profesionale transferabile – din  ultimii 5 ani 

(nume curs/număr credite/furnizor/perioada de desfășurare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Cursuri de formare  – fără credite profesionale transferabile – din  ultimii 5 ani 

(nume curs/tipul cursului/numărul de ore/furnizor/perioada de desfășurare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data………….. 

Semnătura : ………………………. 

  



 

 

Către 

Comisia de selecție a participanților la mobilitățile proiectului 

“ Un pas înainte spre o școala europeană” 

 

 

Subsemnatul(a)(numele şi prenumele cu majuscule)________________________ 

___________________________________, părintele elevului_________________________ din  

clasa ___________ la Liceul Teoretic ˮGustav Gundisch,, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la 

concursul de selecţie din cadrul Proiectului ERASMUS  KA122-SCH -“ Un pas înainte spre o școala 

europeană “2022.  

Date personale 

CNP ___________________________________ 

Domiciliu ______________________________________________________________ 

Telefon  ___________________________, 

E-mail ________________________________________________, 

1. Nivelul de utilizare a limbii engleze: 

- scris: deloc  acceptabil  bine  f. bine  

- vorbit:  deloc  acceptabil  bine  f. bine  

2. Nivelul de utilizare a mijloacelor TIC: 

Elevul are  calculator personal :   da    nu  

3. Elevul este  dispus să particip la activităţile, ședințele si workshop-urile organizate de școala în 

vederea  realizării activităţilor și obiectivelor proiectului. 

toate   câteva   doar la mobilităţi  

4. Elevul va  participa la activităţile de diseminare a rezultatelor   da    nu  

5. Am luat la cunoştinţă de criteriile de selecţie  . 

6. Dacă voi renunţa la mobilitate din motive subiective, sunt de acord să suport integral cheltuielile 

efectuate cu participarea mea în cadrul proiectului; 

Da    Nu  

 

 

 

Data___________ 

Semnătura elevului _________________________ 

Semnătura părintelui/tutorelui legal __________________________ 

 

 

 

 

Către Comisia de selecție a participanților la mobilitățile proiectului   

 

  



 

 

 

LICEUL TEORETIC „GUSTAV GŰNDISCH” CISNĂDIE   

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE 

PROIECTUL ERASMUS+ A STEP FORWARD TO A EUROPEAN SCHOOL! 

 

Nume și prenume părinte / tutore legal: ………………………………………………………... 

Nume și prenume elev: ………………………………………………………………………… 

Clasa: …………………………………………………………………………………………… 

 

1. Vârsta elevului:   12 ani   13 ani   altă vârstă  
 

 

2. Media la purtare în anul școlar 2021-2022 este: …………………………………………. 
 

 

3. Media generală în anul școlar 2021-2022 este: …………………………………………… 
 

 

4. Elevul are pașaport:    da     nu  
 

Numărul ………………………………………………………………………………….. 

 

 

5. Sunt de acord părinții (mama și tata) / tutorele legal să facă la notar public Declarația acord pentru 
ieșirea minorului din țară / Procură pentru copil minor 
   da     nu  

 

 
6. Sunt de acord părinții să facă Asigurarea medicală de călătorie în străinătate 
   da     nu  

 

 

7. Sunt de acord părinții să apară elevul în fotografii și video în activitățile proiectului 
   da     nu  

Data………….. 

Semnătura elevului: ……………………… 

Semnătura părintelui/tutorelui legal: ………………………. 

 

Atenție! Părinții vor completa fișa, nu vor merge la notar pentru Declarația acord pentru 

ieșirea minorului din țară / Procură pentru copil minor, nici nu vor face Asigurarea medicală pentru 

călătorie! Aceste documente vor fi realizate doar de cei 15 elevi selecționați de către Comisia de 

selecție a participanților care participă la mobilitate. 

 

Către Comisia de selecție a participanților la mobilitățile proiectului 

 


