Selecţie proiect nr: 2018 – 1 – RO01 – KA101 - 047426
Dragi colegi,
Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de
participanți la stagiile de formare care se vor desfăşura în Cipru și Portugalia, în perioada
martie-septembrie 2019.
Stagiile de formare se vor desfăşura în limba engleză. Profesorii vor participa la
cursuri focalizate pe :
- STEM – o abordare integrată pentru performanță;
- Strategii de identificare şi eficientizare a pregătirii elevilor capabili de
performanţă.
Beneficiarii proiectului vor primi adeverinţă de absolvire şi certificat de mobilitate
Europass care va atesta îmbunătăţirea unor competenţe profesionale vizate de obiectivele
proiectului. Stagiul de formare este organizat în cadrul proiectului de mobilităţi Erasmus+.
Procesul de selecţie se va derula conform graficului:
- 22 Noiembrie 2018, lansare mediatizare proiect Erasmus+ în Consiliul profesoral;
- 20 Decembrie 2018, depunerea candidaturilor;
- 15-18 Ianuarie 2018, derularea probelor de selecţie a candidaţilor;
- 20 Ianuarie 2018, anunţarea grupului ţintă selectat.
Dosarul de candidatură solicitat va cuprinde următoarele documente:
 CV Europass în limba engleză şi română;
 portofoliu de performanţă pe ultimii cinci ani (diplome ale elevilor, procese


verbale de pregătire suplimentară)

Plan de acțiune pentru creșterea performanței școlare;
Scrisoare de intenţie, în care candidatul descrie succint istoricul personal de
formare, motivarea participării la cursul vizat, precum şi intenţia participării
la activităţile de diseminare ce se vor desfăşura în perioada aprilie –
decembrie 2019. Rugăm să aveţi asupra dvs. un exemplar printat la data
interviului!
Criterii de selecţie:
1. cunoaşterea limbii engleze (cel puţin nivel B1) (20 p).
2. cunoştinţe de administrare a sistemelor informatice; deprinderi de tehnoredactare;
experienţă în navigare online (10 p).
3. realizarea unui plan de acțiune pentru creșterea performanței școlare în raport cu
ethos-ul școlii și cu nevoile elevilor (20 p)
4. sustenabilitatea activităţilor de diseminare propuse şi capacitatea de a utiliza
rezultatele proiectului (50 p).
Probele de selecţie:
evaluarea dosarului de către comisia de selecţie;
interviu în limbile română şi engleză.
! Observație: Numărul redus de rezultate excepţionale la concursuri NU constituie criteriu de
excludere.

Mult succes!
Echipa de proiect

