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ANUNȚ

Afișat azi 01.08.2014

Privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice din grupul
tinta al proiectului ‘Dezvoltarea competentelor creative de predare si comunicare’, cu numarul de
referinta 2014-1-RO-01-KA 101-000267, finantat in cadrul programului Erasmus+, desfasurat in
perioada iulie 2014, iulie 2015.
In urma aprobarii proiectului ‘Dezvoltarea competentelor creative de predare si
comunicare’, cu numarul de referinta 2014-1-RO-01-KA 101-000267, finantat in cadrul programului
Erasmus+, Liceul de Arte ‘Marin Sorescu’, Craiova, va organiza concurs de selectie pentru 6 cadre
didactice, profesionisti in educatia si formarea elevilor/tinerilor, pentru a participa la sase mobilitati
scolare in perioada mai sus mentionata. Stagiile de pregatire vor avea loc in locatii diferite din
Europa si se inscriu in tematica vizata de Planul de Dezvoltare Europeana al scolii, si anume dorinta
folosirii creativitatii in activitatea didactica, imbunatatirea abilitatilor de comunicare si de lucru in
echipa, o modalitate de largire a orizontului prin intelegerea altor sisteme educationale si practici
relationate la dezvoltarea abilitatilor creative si implementarea invatarii cooperative in clasa.
Obiectivele vizate de proiect pentru mobilitate sunt legate de dorinta noastra de a participa
la cursuri care sunt in sfera abilitatilor pe care dorim sa le dezvoltam si anume, tehnici creative de
predare si comunicare, abilitati de management a predarii, educatie umana de calitate, schimb
intercultural, dezvoltarea abilitatilor lingvistice, alinierea procesului de predare la cerintele tarilor
membre UE., expunerea la cultura europeana si valorile europene culturale, traditionale comune si
particulare si valorificarea propriilor bunuri culturale.
Derularea proiectului va raspunde urmatoarelor nevoi specifice de formare: o mai buna
coordonare prin accesarea resurselor europene, folosirea creativitatii, imbunatatirea abilitatilor de
comunicare in limba engleza, largirea orizontului cultural.
Mentionam ca participantii la mobilitati vor avea atat drepturi cat si obligatii :

Drepturi :
1. Pregatire lingvistica (engleza) si culturala ( spatiul cultural spaniol si englez)
2. Participarea la stagiul de formare.
3. Eliberarea unui certificat in urma cursului.
4. Obtinerea la cerere a unui certificat Europass.
Obligatii :
1. Respectarea planului si programului de lucru in cadrul mobilitatii, precum si la solicitariie
echipei de gestiune a proiectului.
2. Participarea la stagiul de pregatire lingvistica (limba engleza), culturala in domeniul
proiectului.
3. Participarea la stagiile de formare din oferta provider-ului principal de curs.
4. Participarea la elaborarea continutului mapei de prezentare la curs(prezentarea scolii,
sistemului de invatamant, prezentarea activitatii personale in relatie cu obiectivele propuse
de curs).
5. Elaborarea planului de diseminare si a raportului de diseminare si valorizare a rezultatelor.
6. Depunerea setului de documente justificative originale, privind participarea la stagiu, in
vederea decontarii cheltuielilor.
Detalii despre concurs :
Pentru selectia participantilor a fost numita comisia de selectie a participantilor in cadrul
proiectului »Dezvoltarea abilitatilor creative de predare si comunicare », cu nr.de referinta 2014-1RO-01-KA 101-000267, finantat in cadrul programului Erasmus+.
Criterii de selectie:
-persoana sa fie cadru didactic, profesionist in educatia si formarea elevilor;
- CV care sa ateste calitatea de cadru didactic care sa corespunda nevoilor vizate de grupul tinta, asa
cum este definit in cadrul proiectului.
- formular individual de intentie constituire grup tinta si de intentie selectie.
-nivelul de pregatire profesionala si metodica.
- interesul manifestat fata de formarea profesionala si metodica.
- cunoasterea limbii engleze ( scris, vorbit, citit) dovedit cu atestat lingvistic/ participare la stagii de
formare / parteneriate strategice in strainatate/ adeverinte de participare la cursuri de formare a
competentelor lingvistice, experienta personala peste hotare atestata de Europass Linguistic
Passport.
- calitati de formator in domeniul educatiei.
- abilitati sociale si de lucru in echipa.
Derularea concursului
Concursul de selectie se va desfasura conform unui grafic de desfasurare prezentat.
Dosarele de candidatura se depun la secretariatul scolii in perioada , 4-8 august
Analiza dosarelor se va face in perioada 11- 13 august

Sustinerea interviului - 14 august .

Dosarul de candidatura va contine urmatoarele documente:

1. Anexa 1- cerere de inscriere
2. Formular individual de intentie constituire grup tinta.
3. Declaratie de acord cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal.
4. Declaratie de accord privind procedura de selectie.
5. Anexa 2 -CV Europass cu acte doveditoare.
6. Anexa 3 -Scrisoare de intentie in care sa se specifice modul in care activitatea de formare
corespunde propriilor nevoi de formare si reflectare a cunostintelor dobandite in comunicarea
creativa la clasa.
Concursul de selectie pentru identificarea beneficiarilorin cadrul proiectului ca cuprinde 3 probe:
1. Evaluarea CV – analiza si evaluarea rezultatelor obtinute in educatie si formare, experienta
profesionala , precum si a aptitudinilor si competentelor personale ale candidatilor, pe baza
itemilor si a punctajului din Anexa 2.
Punctajul maxim 70, minim 40.
2. Test in limba engleza cu 20 itemi.
Punctajul maxim este 20, punctajul minim este 10.
3. Sustinerea interviului in fata comisiei de concurs care apreciaza raspunsul la intrebarile
referitoare la obiectivele si tematica proiectului. Se va aprecia calitatea si sustinerea
elementelor prezentate in scrisoarea de intentie, in special cum isi propune sa utilizeze in
cadrul institutiei competentele dobandite pe parcursul stagiului de pregatire. Candidatii vor fi
evaluati si la comunicarea in limba engleza. Evaluarea candidatilor se va face conform Anexei.
Punctajul maxim este 60 iar punctajul minim 40.

Punctajul minim pentru a putea participa la acest program european de formare este 90 de
puncte din 150 puncte.

Concurs de selectie a beneficiarilor in cadrul proiectului de mobilitati scolare a cadrelor didactice din
grupul tinta al proiectului ‘Dezvoltarea competentelor creative de predare si comunicare’, cu
numarul de referinta2014-1-RO-01-KA 101-000267, finantat in cadrul programului Erasmus+,

GRAFICUL DE DESFASURARE

1.Anuntarea desfasurarii concursului de selectie- 1 august
2.Depunerea dosarelor la secretariatul scolii in perioada , 4-8 august
3.Analiza dosarelor 11- 13 august
4.Sustinerea interviului pe -14 august .
5. Anuntarea rezultatelor finale -22 august.

ANEXA 1

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CURSURILE DE FORMARE
DIN CADRUL PROIECTULUI
“DEZVOLTAREA COMPETENTELOR CREATIVE DE PREDARE SI COMUNICARE”

Subsemnatul/a
...............................................................................
legitimat
cu
C.I./B.I.
seria................... nr. ........................................................ CNP ................................................... prin
prezenta, solicit înscrierea la cursurile de formare profesională derulate în cadrul proiectului
“Dezvoltarea competentelor creative de predare si comunicare” în perioada 2014-2015.

Telefon de contact:..............................
Adresa de email:.............................

Data
Semnătura
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FORMULAR INDIVIDUAL DE INTENTIE CONSTITUIRE GRUP TINTA
Nota: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidential, în conformitate cu prevederile
Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal s ilibera circulatie a acestor date, transpusa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia
persoanelor cu privire laprelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu
modificarile si completarileulterioare, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind
prelucrarea datelor cu caracter personal siprotectiavietii private în sectorul comunicatiilor electronice,
transpusa prin Legea nr. 506/2004.

Sunt de de acord
Nu sunt de acord

Cu prelucrarea datelor in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in cadrul proiectului” Dezvoltarea
competentelor creative de comunicare si predare”, cu nr de referintaI2014-1-RO-01-KA 101-000267,
finantat in cadrul programului Erasmus+.Informatii personale:
I.INFORMATII1. Nume participant (nume si prenume)
I. INFORMATII PERSONALE
I.1. Nume si prenume:
_______________________________________ CNP_______________________________________
______________________, adresa: ______________________________________________
___________________________________________________________________________
Telefon:_________________________
I 2.Gen
Masculin

Feminin
I.3. Nat
onalitate:

I. 3 Nationalitate
româna

alta(specificati)_________________

I.4. Vârsta (vârsta în ani împliniti):I.5. Locul

de resedintai

I.4 Varsta(varsta in ani impliniti)

I.5 Locul de resedinta
rural

urban

I.6. Unitatea de invatamant unde functioneaza
7 Niveluvatam
I.6 Unitatea de invatamant unde functioneaza.
_______________________________________________________
I 7. Nivelul de invatamant pe care este incadrat.
_____________________________________________
__________________________________________________________
Am luat la x
II. Am luat la cunostinta de obiectivele si beneficiile ce decurg din acest proiect
orescI. Ma oblig sa particip la toate cele 7 module
Doresc
Nu doresc
sa particip la activitatile proiectului pe durata stagiului de pregatire si am luat la cunostinta de
urmatoarele criterii de selectie:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Criteriul
Persoana sa fie cadru didactic , profesionist in educatia si formarea elevilor;
CV care sa ateste calitatea de cadru didactic care sa corespunda nevoilor vizate de grupul
tinta, asa cum este definit in cadrul proiectului.
Formular individual de intentie constituire grup tinta si de intentie selectie.
Nivelul de pregatire profesionala si metodica.
Interesul manifestat fata de formarea profesionala si metodica.
Cunoasterea limbii engleze ( scris, vorbit, citit) dovedit cu atestat lingvistic/ participare la
stagii de formare / parteneriate strategice in strainatate/ adeverinte de participare la cursuri
de formare a competentelor lingvistice, experienta personala peste hotare atestata de
Europass Linguistic Passport.
Calitati de formator in domeniul educatiei
Abilitati sociale si de lucru in echipa

Nota:
1) Selectia grupului tinta, se va desfasura cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare cu privire la
egalitate de sanse si nediscriminare, si luarea în considerare a tuturor politicilor si practicilor prin care
sa nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, indiferent de: rasa, nationalitate,
etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala
cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata
2) Sunt admise acele cadre didactice care indeplinesc cel putin 7 din cele 8 criterii de selectie.

Semnatura ___________
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Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Erasmus+, noul program al
Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020
Titlul proiectului: „ Dezvoltarea abilitatilor creative de predare si comunicare” KA1

DECLARAŢIE

Subsemnatul/a (nume, prenume) ……….…………………………………………………, domiciliat/ă în
localitatea …………….………............................……..…, judeţul ….…………………, strada…………………………….,
posesor al CI seria …..……, numărul………………………, eliberat de …………………………………………..., la data
de ………………….., CNP………………….......…......…..., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi
prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Ministerul Educaţiei, conform prevederilor
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul proiectului
Erasmus+ KA1 „ Dezvoltarea abilitatilor creative de predare si comunicare”. De asemenea, îmi exprim
acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor fotografiilor în care figurez eu , fotografii care au
fost realizate în cadrul proiectului „ Dezvoltarea abilitatilor creative de predare si comunicare „ in
activitati de diseminare, produse finale, articole de presa, site-ul proiectului, albume de proiect, si
alte activitati aferente proiectului.

Data
_______________________

Semnătura
____________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in
Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP)– Unitatea de Implementare a Proiectelor Multilaterale
Erasmus+), „ Dezvoltarea abilitatilor creative de predare si comunicare” , în scopul implementării activităţilor
specifice proiectului. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei justificat. Vă puteţi exercita
drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere
scrisă, semnată şi datată, trimisă la MECTS -UIPFFS.
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DECLARAŢIE
Subsemnatul/a........................................................................................................, profesor la Liceul
de Arte “Marin Sorescu” Craiova declar pe propria răspundere că:
•
Toate datele din dosarul de candidatură sunt reale şi pot fi demonstrate cu acte originale
•
Sunt de acord cu modalitatea de selecţie a echipei de proiect
•
Sunt de acord cu procedura de selecţie elaborată
•
Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu faptul că procedura de selecţie şi rezultatele
acesteia nu sunt contestabile
•
Am luat la cunoştinţă că fondurile pentru proiectul, „ Dezvoltarea abilitatilor creative de
predare si comunicare” nu acoperă toate cheltuielile şi, fiecare dintre noi, vom suporta o parte din
cheltuieli ca şi contribuţie personală
•
Nu există niciun impediment pentru a face parte din echipă, a participa la activităţile şi
mobilităţile proiectului în ţară şi străinătate .
•
Prin acţiunile mele, indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat în echipa de proiect şi
indiferent dacă voi fi sau nu voi fi selectat să particip la mobilităţile proiectului, nu voi aduce
prejudicii, injurii sau defaimari programului si coordonatorilor proiectului „ Dezvoltarea abilitatilor
creative de predare si comunicare”.
•
Voi putea fi solicitat ori când ca fiind disponibil, să particip la activităţile proiectului şi, dacă
sunt anunţat cu cel puţin 7 zile înainte, mă oblig să particip activ la aceste activităţi

Data..................................

Semnătura..........................................

Anexa 2

Concurs de selectie a beneficiarilor in cadrul proiectului de mobilitati scolare a cadrelor didactice din
grupul tinta al proiectului ‘Dezvoltarea competentelor creative de predare si comunicare’, cu
numarul de referinta 2014-1-RO-01-KA 101-000267, finantat in cadrul programului Erasmus+.

Evaluarea Curriculumului Vitae
(maxim 70 puncte – minim 40 puncte)
Nume si prenume cadru didactic:
Functia didactica ocupata:
Punctaj final obtinut:
I.Studii postuniversitare- 5 puncte
II Activitate manageriala in domeniul educatiei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Director -2 puncte
Director adjunct- 2 puncte
Metodist/ Consiliul consultativ al ISJ -2 puncte
Multiplicator informatie europeana- 2 puncte
Membru in CA- 2 puncte
Sef comisie metodica – 2 puncte
Coordonator proiecte europene – 2 puncte

Maxim 10 puncte
III. Calitate de formator dovedita printr-un certificat, atestat etc, emis de o autoritate competenta
acreditata- 5 puncte
IV . parteneriate si proiecte scolare-5 puncte
V. participari la simpozioane si conferinte- 5 puncte
VI. Elaborare de carti, articole, lucrari stiintifice- 5 puncte
VII. Participarea la stagii de pregatire/ parteneriate europene.- 10 puncte
VIII. Nivel de cunoastere a limbii engleze-15 puncte
IX . Competente de operare calculator/ certificat European Driving licence- 10 puncte
Punctaj final
Evaluator
Nume prenume……………………………………………………………………………. Semnatura
Nume si prenume……………………………………………………………………………..Semnatura
Nume si prenume……………………………………………………………………………..Semnatura

Anexa 3

Concurs de selectie a beneficiarilor in cadrul proiectului de mobilitati scolare a cadrelor didactice din
grupul tinta al proiectului ‘Dezvoltarea competentelor creative de predare si comunicare’, cu
numarul de referinta2014-1-RO-01-KA 101-000267, finantat in cadrul programului Erasmus+,

EVALUARE INTERVIU SI SCRISOARE DE INTENTIE

Nume si prenume cadru didactic:
Functia didactica ocupata:
Punctaj final obtinut:
Criterii / Aspecte organizatorice (Punctaj maxim interviu - 60 puncte; test de limba engleza – 20
puncte)
I.

Test de limba engleza – 10 itemi
(maxim 20 puncte – minim 10 puncte)

II. Interviu
(maxim 60 puncte – minim 40 puncte)
1.Cunoasterea tematicii si obiectivelor proiectului -15 puncte
2. Viziunea , conceptul si redactarea scrisorii de intentie- se va avea in vedere daca documentul este
adaptat calitatii de beneficiar al proiectului-15 puncte
3.Capacitatea participantului de a comunica oral in limba engleza - 15 puncte
4. Demonstrarea capacitatii de a opera cu pachet Office si internet – 15 puncte

