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PROCEDURA DE SELECȚIE A PROFESORILOR PARTICIPANȚI LA PROIECTUL KA1EDUCAȚIE ȘCOLARĂ ”INNOVATION IN EDUCATION”,CU NUMĂRUL DE
REFERINȚĂ 2018-1-RO01-KA101-047969



Echipa de management a proiectului:

Istrate Doina Mirabela - coordonator proiect
Reprezentant legal – director Corina Gavrilă – responsabil asigurarea calității
Director adjunct – Anișoara Obreja – responsabil monitorizare și evaluare
Căpățână Simona - responsabil comunicare și diseminare



Dispoziții generale

1.Selecția profesorilor participanți la cursurile de formare din cadrul proiectului se
organizează de către Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc” în
perioada octombrie-noiembrie 2018.
2. Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc” asigură, prin intermediul
echipei de management al proiectului, publicarea la avizierul școlii și pe site-ul/pagina de
Facebook a instituției, cu cel puțin 14 zile înainte de demararea procedurilor de selecție a
calendarului de desfășurare (Anexa 1) și a anexelor specifice prezentei proceduri.
3. Echipa de management a proiectului are obligația de a informa cadrele didactice cu
privire la înscrierea, organizarea și desfășurrea concursului de selecție a participanților.
4. numărul de participanți va fi făcut cunoscut cadrelor didactice încă de la începutul
derulării proiectului.

Organizarea selecției


Condiții de înscriere

În procedura de selecție a participanților la cursurile de formare din cadrul proiectului Ka1 INNOVATION IN EDUCATION, se poate înscrie orice cadru didactic care îndeplinește, cumulativ,
următoarele condiții:
- să completeze chestionarul aplicat pentru identificarea nevoilor proprii de formare;
-să aibă cunoștințe medii de engleză;
-să aibă cunoștințe minime TIC;
- sa fie titulari ai şcolii;
- să prezinte la interviu dosarul personal ce va fi evaluat conform unei grile stabilite de echipa
de proiect.
- să își asume angajamentul de a multiplica rezultatele proiectului prin activități de
diseminare, de a îndruma alți colegi și de a continua aplicarea celor învățate de-a lungul
proiectului.

Desfășurarea selecției
În vederea organizării și desfășurării selecției, Colegiul Tehnic de Alimentație și
Turism ”Dumitru Moțoc” va aproba și va emite decizia de constituire a Comisiei de
selecţie, asigurând imparțialitatea și evitând conflictele de interese (membrii echipei de
selecție nu vor participa la mobilitate, nu vor avea rude/afini în grupul vizat, etc.). Astfel:


Comisia de selecție va fi formată din:
- un profesor de limba engleză;
- un reprezentant al comisiei de formare;
- un reprezentant al comisiei pentru programe şi proiecte europene
Procesul de selecție va fi monitorizat de o persoana autorizată în acest sens în cadrul
proiectului.

Selecția profesorilor participanți se realizează astfel:

1. Înscrierea participanților la selecție
Până la data de 8 noiembrie 2018, cadrele didactice, care îndeplinesc condițiile de participare
la selecție, vor înregistra dosarul de înscriere la secretariatul școlii și îl vor depune la
coordonatorul proiectului, Istrate Doina Mirabela.
Dosarul va conține:
1. Cerere de înscriere, (se va specifica și țara în care dorește să participe la mobilitate)
2. Scrisoare de intenție, în care își vor exprima motivația participării la acest
proiect,nevoia de formare și motivația personală
3. CV-ul în format Europass şi anexele care îl susțin: diplome, adeverinţe, etc
4. Certificate de competență lingvistică și TIC, alte competențe care vin în sprijinul
derulării proiectului
5. Certificate care să ateste implicarea în conceperea și coordonarea proiectelor școlare
la nivel regional, național și internațional
6. Adeverință de profesor diriginte/ titular/ director/ director-adjunct
7. Declarație privind disponibilitatea de a participa la activitățile din proiect.
8. Declarație privind angajamentul de a multiplica rezultatele proiectului prin activități
de diseminare, de a îndruma alți colegi și de a continua aplicarea celor învățate pe
parcursul proiectului și completarea datelor în Mobility Tool.

Mențiune:
Dosarele incomplete și cele depuse după termenul limită nu vor intra în etapa de evaluare.
Candidatul este respins.

2 - Evaluarea participanților
Selecția participanților se va realiza prin intermediul unui concurs de selecție în data
de 15.11.2018 la sediul instituției, Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru
Moțoc”, în baza unei planificări afişată în data de 11 noiembrie 2018;

Selecția celor 19 participanți (15 participanți + 4 rezerva) pentru proiectul KA1
”Innovation in education” va cuprinde 2 probe:
1. Evaluarea dosarului înregistrat de către participanți prin analiza şi evaluarea rezultatelor
obținute în educaţie şi formare, experienţă profesională, precum şi a aptitudinilor şi
competenţelor personale ale candidaţilor pe baza itemilor şi punctajului din Anexa 2;
Punctajul maxim de promovare este de 50 puncte;
2. Susținerea interviului în faţa comisiei de selecţie: Se va aprecia calitatea susţinerii
elementelor prezentate în scrisoarea de intenţie, şi mai ales, modalităţile în care candidatul îşi
propune să utilizeze în cadrul instituţiei, competenţele dobândite în cadrul cursului de
formare. Se vor aprecia competențele de limba engleză specifice nivelului B1 - limba comună
a proiectului și cunoașterea programului Erasmus+.
Punctajul maxim de promovare este de 50 puncte;

3 – Afișarea rezultatelor
În urma evaluării dosarelor de către comisia de selecție, rezultatele vor fi afișate în maximum
10 zile, (25 noiembrie 2018) la avizierul școlii și pe site-ul/pagina de Facebook a instituției.

Anexa 1

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A SELECȚIEI
Nr.crt.

Activitatea echipei de management al proiectului

Perioada

1.

Afișarea în cancelarie a obiectivelor proiectului și a
activităților ce urmează a fi derulate.

Septembrie, 2018

2.

Afișarea în cancelarie a criteriilor de selecție a

Octombrie .2018

profesorilor participanți în proiect.

3.

Depunerea la coordonatorul proiectului a dosarului
de înscriere, înregistrat la secretariatul școlii.

9 noiembrie 2018

4.

Afișarea planificării cu orele la care participanții
înscriși sunt programați la concursul de selecție

11 noiembrie 2018

5.

Susținerea interviului si evaluarea dosarelor

15 noiembrie 2018

6.

Afișarea rezultatelor procesului de selecție

25 noiembrie2018

ANEXA 2

Cerere înscriere concurs selecţie
Nr……..din……………..

Doamnă Director,
Subsemnatul(a) (numele şi prenumele cu majuscule) __________________________
____________________________, profesor titular la Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi
Turism „Dumitru Moţoc” , disciplina ________________________________, vă rog să-mi
aprobaţi înscrierea la concursul de selecţie din cadrul proiectului KA1- educație școlară
”Innovation in education”,cu numărul de referință 2018-1-ro01-ka101-047969.
Optez pentru unul din cursurile de formare, precizând ordinea preferinței:



„Metode Inovative de Predare”, organizația furnizoare DEC – Pireaus,Grecia;

 „ICT pentru predare și învățare”, organizația furnizoare ESMOVIA, Valencia,Spania;


„Flipped Classroom: intre predare si învățare”, organizația furnizoare - DTZ-bildung &

qualifizierung gGmbH, Berlin,Germania.
Date personale
CNP :

Legitimat cu BI/CI ____________ serie______, nr._________________ eliberat de____________, la
data______________________________
Domiciliu : ______________________________________________________________
Telefon __________________ E-mail

____________________________________

Am luat la cunoştinţă de criteriile, probele de concurs şi data concursului de selecţie.
Semnătura _________________________

Data: _____________________________

Anexa 5
DECLARAȚIE

Subsemnatul/a_________________________________profesor de___________________ la
Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc”, declar pe propria-mi răspundere
că voi participa la toate activitățile destinate beneficiarilor direcți, conform formularului de
candidatură.

Data___________

Semnătura____________________

Anexa 6
DECLARAȚIE

Subsemnatul/a _________________________________profesor de___________________
la Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc”, declar pe propria-mi
răspundere că îmi iau angajamentul de a multiplica rezultatele proiectului prin activități de
diseminare, de a fi persoană resursă pentru colegi, de a continua aplicarea celor învățate pe
parcursul proiectului, de a întocmi portofoliul solicitat de către coordonatorul proiectului, de
a realiza un proiect E-Twinning și de a completa datele necesare în Mobility Tool, în termen
de 30 de zile de la încheierea mobilității.

Data___________

Semnătura____________________

