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„Abordarea europeană a predării – garanție a calității și succesului profesional”
Erasmus+ - Programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020

ANUNȚ SELECȚIE
CADRE DIDACTICE PENTRU PARTICIPARE LA CURSUL DE FORMARE
„Web solutions for the classroom”
care se va desfășura la Florența/Italia în perioada 25-30 aprilie 2016
Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică anunţă organizarea selecţiei, prin
concurs de dosare, a unui număr de 2 cadre didactice – 1 profesor discipline de cultură general
și 1 profesor discipline de specialitate pentru participarea la cursul „Web solutions for the
classroom”, care se va desfășura în Florența/Italia în perioada 25-30 aprilie 2016, în cadrul
proiectului de mobilitate școlară “Abordarea europeană a predării – garanție a calității și succesului
profesional”, număr de referință 2014-1-RO 01-KA101-001047, finanțat de Comisia Europeană
prin programul Erasmus+.
Obiectivul general al proiectului “Abordarea europeană a predării – garanție a calității și
succesului profesional” este modernizarea strategiilor de predare-învățare-evaluare prin aplicarea
metodelor inovative care presupun integrarea în lecții a mijloacelor digitale. Pe parcursul a doi ani
școlari (2014-2016), 16 cadre didactice ale școlii vor avea posibilitatea de a se forma și perfecționa
prin participarea directă la 8 cursuri cu tematici care vizează realizarea obiectivului general și care
vor fi organizate în țări europene.
Informaţii despre cursul de formare „Web solutions for the classroom” se pot accesa
la adresa: www.gsnicolaeteclu.ro /proiecte și programme.
Descrierea responsabilităților cadrelor didactice care vor participa la curs (pre și post
curs) și a activităților pe care vor avea obligația să le desfășoare:
- Parcurgerea unui program de pregătire lingvistică (limba engleză)
- Informare cu privire la țara gazdă (cultură, tradiții, informații geografice)
- Activități de pregătire de specialitate: studierea tematicii cursului, documentare, exerciții,
comunicare cu formatorii (în funcție de cerințe), etc
- Cadrele didactice selectate au obligația de a participa integral la activitățile cursului
- Diseminarea cursului prin prezentarea aspectelor esențiale în cadrul Consiliului profesoral,
Consiliului Școlar al Elevilor și Consiliului Reprezentativ al Părinților (elaborarea de
pliante, prezentare, etc)
- Susținerea unei lecții deschise în cadrul comisiei metodice cu exemplificarea celor învățate
- Prezentarea cursului în cadrul activității cercului metodic zonal/județean
- Elaborarea unui portofoliu ilustrativ al cursului în formă tehnoredactată
- Elaborarea unui material de învățare/instrument de lucru/tutorial în vederea postării pe siteul proiectului, pe platforma e-learning a școlii și a prezentării ca exemplu de bună practică
- Elaborarea raportului tip la finalizarea cursului și a diseminărilor

Proiect finanțat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Erasmus+. Această publicație reflectă doar punctul de
vedere al autorului iar Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.
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Condiții de eligibilitate
- Au prioritate profesorii care nu au participat la cursuri în cadrul acestui proiect.
- profesorii trebuie să demonstreze prin diplome/certificate că au competențe de utilizare a
calculatorului.
Criterii de selecție / condiții generale
-

Cunoştinţe de limba engleză
Competenţe de lucru cu calculatorul și mijloacele digitale
Cunoştinţe de utilizare a internetului şi a aplicaţiilor de poştă electronică;
Bune capacităţi de relaţionare/comunicare interpersonală şi istituţională/organizaţională
Interes pentru implementarea unor metode noi, inovative de predare-învățare

Procedura de depunere a candidaturilor, documentele necesare şi selecţia:
Dosarele se vor depune până în data de 4 martie 2016, ora 12.00, la secretariatul liceului.
Conținutul dosarelor :
-

Cerere de înscriere*
Scrisoare de intenție*
CV Europass
Copie CI
Copii diplome/adeverințe relevante (ECDL, utilizare calculator, AEL, competențe
lingvistice, etc)

Modelele tipizate ale documentelor solicitate pentru dosar se găsesc anexate prezentului
anunț și pe site-ul proiectului cu acces din www.gsnicolaeteclu.ro (proiecte/programe).
*

Selecția candidaților va avea loc în data de 4 martie 2016 iar rezultatele selecției vor fi
publicate pe site-ul proiectului cu acces din www.gsnicolaeteclu.ro (proiecte/programe).
Contestațiile se depun la secretariatul liceului în data de 7 martie 2016 până la ora 12.00.
Rezultatele finale ale selecției se anunță în data de 7 martie 2016.

Data,
26.02.2016
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Anexa 1

Cerere de înscriere

Subsemnata/ul.............................................................................................,

profesor

al

Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică, specialitatea ….................................................,
posesor

al

actului

de

identitate

CI/BI

seria.........

nr......................

eliberat

de

........................................la data de............................. CNP ........................................................... tel.
............................., e-mail: .......................................................... solicit prin prezenta înscrierea la
concursul de selecție în vederea participării la cursul de formare organizat în cadrul proiectului
„Abordarea europeană a predării – garanție a calității și succesului profesional” cu tema
„Web solutions for the classroom” care se va desfășura în Florența/Italia în perioada 25-30
aprilie 2016.

Anexez prezentei solicitări următoarele documente:
-

Scrisoare de intenție

-

CV Europass

-

Copie carte de identitate

-

Copie certificat ECDL sau adeverință/diplomă echivalentă recunoscută ISJ/CCD/MEN

-

Copie certificat/adeverință competențe lingvistice de comunicare în limba engleză

Copșa Mică,

Semnătura,

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

............................................
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Anexa 2

SCRISOARE DE INTENȚIE
Pentru participarea la cursul cu tema „Web solutions for the classroom” care se va
desfășura la Florența/Italia în perioada 25-30 aprilie 2016.
Numele și prenumele
Specialitatea

Slab

1.Nivelul de lb. engleza

Bun

Fluent

Intermediar

2.De ce considerati că sunteți
persoana potrivită pentru a fi
selectată ca participant
pentru curs?
3.Enumerați 3 aspecte care
vă caracterizează sau/și care
ar putea susține implicarea
dvs. în cadrul proiectului?

1.
2.
3.

4.De ce ați decis să participați
la acest curs în cadrul
proiectului ?
5.Care este experiența dvs. în
utilizarea mijloacelor digitale
la clasă? Exemplificați.
6.Ce competențe aveți în
domeniul TIC atestate prin
certificări recunoscute
ISJ/CCD/MEC?
7.Ce așteptări aveți de la
acest curs? Ce ați vrea să
învățați, să descoperiți?

8.Cum veți folosi experiența
cursului în viitor?

Semnătura ________________________________
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EVALUAREA DOSARULUI
Pentru participarea la cursul cu tema „Web solutions for the classroom” care se va
desfășura în Florența/Italia în perioada 25-30 aprilie 2016.

Numele și prenumele
Specialitatea
Criteriu
1.Nivelul de cunoaștere a limbii engleze

Punctaj propus
Slab
Intermediar
Bun
Fluent

2.De ce considerati că sunteți persoana potrivită pentru a fi
selectată ca participant pentru curs?
3.Enumerați 3 aspecte care vă caracterizează sau/și care ar
putea susține implicarea dvs. în cadrul proiectului?
4.De ce ați decis să participați la acest curs în cadrul
proiectului ?
5.Care este experiența dvs. în utilizarea calculatorului și a
mijloacelor digitale la clasă? Exemplificați.
6.Ce competențe aveți în domeniul TIC atestate prin
certificări recunoscute ISJ/CCD/MEC?

1.
2.
3.

1p
1p
1p
2p
2+3 =

Adev.(ore)
Adev.(credite)
Postuniv./ECDL

7.Ce așteptări aveți de la acest curs? Ce ați vrea să învățați,
să descoperiți?

5p
1p
3p
5p
2p
5p

8.Cum veți folosi experiența cursului în viitor?
Total

Evaluator: ......................................................................

1p
2p
3p
5p
3p

30p

Punctaj
acordat
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DECLARAȚIE ANGAJAMENT
privind prestarea activităților în conformitate cu
responsabilitățile stabilite pentru selecția cadrelor didactice
Subsemnata/ul……………………………. cadru didactic selectat în cadrul proiectului de
mobilitate școlară „Abordarea europeană a predării – garanție a calității și a succesului
profesional”

pentru

a

participa

la

…………………………………………………………....

cursul
care

se

de
va

formare

desfășura

la

…………………………………….. în perioada ………………………… posesor al Cărţii de
Identitate seria ....... nr. .....….…....... eliberată de ......…………........... la data de .....……........,
CNP………………………………..….. mă angajez să respect următoarele obligaţii:

 să desfășor activitățile pre și post curs prevăzute
 să particip la organizarea evenimentelor tematice din cadrul proiectului (diseminări)
și implicit la desfășurarea acestora;
 să contribui la realizarea documentelor suport necesare proiectului.
În caz contrar, se va rezilia contractul civil în temeiul nerespectării condițiilor asumate
și prezentului angajamentului.

Data ..................
Semnătura ……………………

