COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI
Str. Grigore Ghica, nr. 41
Telefon/fax: 0231613464, 0231611958
E-mail: grigore_ghicavv@yahoo.com

STIMAȚI COLEGI,
Vă informăm că în perioada 04-20.12.2019 se va derula procedura de
selecție în vederea selecției profesorilor însoțitori și a profesorului de
informatică ce va beneficia de formare în specialitate, în cadrul proiectului
ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1, „Perspective și experiențe profesionale în IT
- Programarea paginilor Webˮ.
Proiectul a fost aprobat în cadrul rundei 2019, sesiunea 1 KA1, destinat
mobilității cadrelor didactice și elevilor - Formare profesională VET- și are
numărul de referință 2019-1-RO01-KA102-061905. Formarea se va desfășura
în perioada 3-16 mai 2020 și va fi furnizată de Alfatraining Bildungszentrum
GMBH Karlsrhue, Germania.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competențelor
profesionale ale elevilor de la profilul matematică-informatică prin experiențe
de muncă la nivelul standardelor europene în cadrul unui parteneriat
transnațional care să faciliteze integrarea pe piața muncii și perspective
îmbunătățite de evoluție în carieră.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
O1. Dobândirea de cunoștințe în limbajul de programare PHP pentru a crea
situri web dinamice competitive pe piața europeană a muncii pentru 21 de elevi,
timp de 2 săptămâni
O2. Dezvoltarea, timp de 2 săptămâni, pentru 21 de elevi, a competențelor
lingvistice (pentru a înțelege limbajul specializat IT) și a cunoștințelor culturale
(pentru a se integra în realitatea socială a țării gazdă)
O3. Dezvoltarea, timp de 2 săptămâni, pentru 21 de elevi, a competențelor
transversale de dezvoltare personală și profesională prin aplicarea de tehnici de
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei
O4. Dezvoltarea, timp de 2 săptămâni, a competențelor profesionale ale unui
profesor titular de informatică în vederea pregătirii elevilor în web design
(metode, tehnici si instrumente inovative) prin dezvoltarea unui CDȘ la
standarde europene
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Criterii de selecție pentru profesorii însoțitori ai grupului de elevi în cadrul
proiectului:
✓ cadru didactic titular al Colegiului Național Grigore Ghica;
✓ prezentarea unei scrisori de intenție și a CV-ului Europass;
✓ implicarea în organizarea și coordonarea de proiecte cu finanțare
externă;
✓ competențe digitale (cursuri de formare IT);
✓ profesor diriginte;
✓ profesor ce are în încadrare clase cu specializarea matematicăinformatică (pentru a cunoaște elevii participanți);
✓ implicarea în organizarea și desfășurarea de excursii și tabere școlare cu
elevii;
✓ cunoștințe minime de comunicare în limba engleză;
✓ toleranță, flexibilitate, disponibilitate la dialog, socializare și lucru în
echipă;
✓ adaptabilitate la condițiile de lucru, spirit de analiză, observație și
inițiativă.
Criterii de selecție pentru profesorul de informatică care va beneficia de
formare în specialitate:
✓ cadru didactic titular al Colegiului Național Grigore Ghica, disciplina
Informatică;
✓ prezentarea unei scrisori de intenție și a CV-ului Europass;
✓ absolvent al unor cursuri universitare/postuniversitare de specialitate;
✓ implicarea în organizarea și coordonarea de proiecte europene;
✓ cunoștințe de comunicare în limba engleză, nivel B1 (minim);
✓ toleranță, flexibilitate, disponibilitate la dialog, socializare și lucru în
echipă;
✓ adaptabilitate la condițiile de lucru, spirit de analiză, observație și
inițiativă.
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PROCEDURA DE SELECȚIE:
Etapa 1: Depunerea dosarului de înscriere
Solicitanții vor depune la secretariatul colegiului dosarul de înscriere, cu număr
de înregistrare, care va conține:
1. Cerere de înscriere
2. Scrisoare de intenție
3. CV Europass însoțit de copii ale documentelor justificative, conform
criteriilor de selecție
4. Anexa – Acord privind utilizarea datelor personale și a imaginii personale
NOTĂ:
Dosarul va conține un opis, în 2 exemplare, iar paginile din dosar vor fi
numerotate. Dosarele incomplete şi cele depuse după termenul limită nu vor
intra în etapa de evaluare, candidatul fiind declarat respins.
Etapa 2: Evaluarea dosarelor de înscriere(100 de puncte)
Selecția va fi efectuată de o comisie de selecție numită prin decizie internă și
alcătuită din trei membri, în perioada prevăzută în calendarul selecției.
✓ CV Europass -menționarea și probarea calităților solicitate în criteriile
de evaluare– 30 de puncte
✓ Scrisoare de intenție din care să reiasă disponibilitățile solicitantului de
a participa la activitatea de formare /profesor însoțitor în cadrul proiectul
VET – 40 de puncte
✓ Interviu - 30 de puncte
Rezultatul evaluării se va formula: Admis/Respins
Etapa 3: Afișarea rezultatelor
În urma evaluării dosarelor depuse, comisia de selecție va alcătui lista cu
profesorii admiși, conform calendarului de selecție. Eventualele contestații vor
fi evaluate de o comisie formată din trei membri, cadre didactice care nu au
depus dosare pentru selecție.
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GRILA DE EVALUARE vizând PROFESORII ÎNSOȚITORI
Nr.
crt.

Criterii de selecție

Punctaj Punctaj
maxim acordat

1. Scrisoare de intenție
40 de
Expunerea motivației și a argumentelor, corelarea
puncte
motivației cu nevoile proiectului
2. Curriculum Vitae – Europass
✓ cadru didactic titular al Colegiului Național
Grigore Ghica;
✓ implicarea în organizarea și coordonarea de
proiecte cu finanțare externă;
✓ competențe digitale (cursuri de formare IT);
✓ profesor diriginte;
✓ profesor ce are în încadrare clase cu
30 de
specializarea matematică-informatică (pentru a
puncte
cunoaște elevii participanți );
✓ implicarea în organizarea și desfășurarea de
excursii și tabere școlare cu elevii ;
✓ cunoștințe minime de comunicare în limba
engleză;
✓ toleranță, flexibilitate, disponibilitate la dialog,
socializare și lucru în echipă;
✓ adaptabilitate la condițiile de lucru, spirit de
analiză, observație și inițiativă;
3.
Interviul
TOTAL

30 de
puncte
100 de
puncte
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GRILA DE EVALUARE vizând PROFESORUL DE INFORMATICĂ
Nr.
crt.

Criterii de selecție

Punctaj Punctaj
maxim acordat

1. Scrisoare de intenție
Expunerea motivației și a argumentelor, corelarea 40 de
puncte
motivației cu nevoile proiectului
2. Curriculum Vitae – Europass
✓ cadru didactic titular al Colegiului Național
Grigore Ghica, disciplina informatică;
✓ absolvent
al
unor
cursuri
universitare/postuniversitare de specialitate;
✓ implicarea în organizarea și coordonarea de
proiecte europene;
✓ abilități de formare dovedite prin activitate ca
metodist, formator, mentor ș.a.;
30 de
✓ cunoștințe de comunicare în limba engleză, puncte
nivel minim B1;
✓ experiență dovedită în cadrul comisiilor școlare
(abilități de conducere, organizare, monitorizare
a activităților personalului didactic/elevilor);
✓ toleranță, flexibilitate, disponibilitate la dialog,
socializare și lucru în echipă;
✓ adaptabilitate la condițiile de lucru, spirit de
analiză, observație și inițiativă.
3.
30 de
Interviul
puncte
TOTAL

100 de
puncte
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CALENDARUL SELECȚIEI PARTICIPANȚILOR în vederea constituirii grupului
de profesori ce vor participa la mobilitatea din cadrul proiectului Erasmus+ KA1, VET
„Perspective și experiențe profesionale în IT - Programarea paginilor Web”
Nr.
crt.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Activitatea

Responsabil

Informarea cadrelor didactice din Colegiul
Național ”Grigore Ghica” Dorohoi privind
Coordonator
procedura de selecție în format electronic,
proiect
transmisă pe mailul fiecăruia și în Consiliul
profesoral
Postarea Apelului de selecție pe site-ul școlii și Coordonator
afișarea sa la avizierul din cancelarie
proiect
Emiterea deciziei interne referitoare la
Director
constituirea Comisiei de selecție
Depunerea dosarelor pentru înscrierea la
Coordonator
concursul de selecție la secretariatul școlii, cu
proiect
număr de înregistrare
Afișarea programării candidaților pentru
Comisia de
interviu (pe site-ul școlii, mail și la avizierul din
selecție
cancelarie)
Elaborarea grilelor de evaluare pentru cele 2 Comisia de
probe (portofoliu + interviu)
selecție
Evaluarea dosarelor candidaților
Comisia de
selecție
Susținerea interviului de către candidați
Comisia de
selecție
Afișarea rezultatelor (pe site-ul școlii și la Comisia de
avizierul din cancelarie)
selecție
Depunerea
contestațiilor
pentru
proba Comisia de
portofoliului
selecție
Rezolvarea contestațiilor
Comisia de
selecție
Afișarea rezultatelor finale (pe site-ul școlii și la Comisia de
avizierul din cancelarie)
selecție

Data

2.12. 2019

2.12. 2019
9.12. 2019
Până la
6.12. 2019

16.12.2019
12.12.2019
16.12.2019
18.12. 2019
19.12.2019
Ora 10
19.10.2019
Până la ora 16
20.12. 2019
20.12. 2019
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CERERE DE ÎNSCRIERE
Doamnă Director,
Subsemnatul(a),

_____________________________________________________,

posesor al actului de identitate CI/BI Seria ___ Nr.__________,CNP _________________,
vă rog să îmi aprobați înscrierea la concursul de selecție pentru:

 participarea la activitatea:A4: Misiuni de predare/formare în străinătate
 profesor însoțitor al elevilor participanți la activitatea A1: mobilitatea

pe termen scurt a

cursanților VET
care se va desfășura în Karlsruhe, Germania în perioada 3-16 mai 2020, în cadrul proiectului
Erasmus+ - Acțiunea Cheie 1 „Perspective și experiențe profesionale în IT - Programarea paginilor
Web” (numărul de referință: 2019-1-RO01-KA102-061905), implementat de Colegiul Național
”Grigore Ghica” Dorohoi, în perioada 20.10. 2019 – 20.10.2020.
Menționez că îndeplinesc condițiile de înscriere, fiind încadrat la Colegiul Național ”Grigore Ghica”
Dorohoi, pe funcția de ____________________________________ și că am statut de cadru
didactic titular.
Declar că am luat la cunoștință prevederile legale în vigoare și informațiile prevăzute în Ghidul
programului Erasmus+ 2019, și în Apelul național la propuneri pentru proiecte Erasmus+ 2019
(disponibile

pe

site-ul

https://www.erasmusplus.ro/documente-candidatura

sau

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programmeguide-2019_ro), precum și de obligația pe care o am de a respecta contractul încheiat între mine și
Colegiul Național ”Grigore Ghica” Dorohoi (ca parte a contractului dintre ANPCDEFP și Colegiul
Național ”Grigore Ghica” Dorohoi).
Mă angajez să respect cerințele și termenele prevăzute de implementarea proiectului Erasmus+ Acțiunea „Perspective și experiențe profesionale în IT - Programarea paginilor Web”, să particip la
activitățile care îmi revin și să întocmesc toate documente solicitate de echipa de proiect.
Subsemnatul/a,

_______________________________________________,declar

informațiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete și corecte în fiecare detaliu.
Data,

Doamnei Director al Colegiul Național ”Grigore Ghica” Dorohoi

Semnătura,

că
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ANEXA
ACORD
privind utilizarea datelor cu caracter personal și a imaginii personale

Subsemnatul/a_________________________________________________________,
domiciliat(ă) în localitatea ________________ , județul_________________, str._______
_______________________, posesor a CI seria_____, numărul__________ eliberată de___
____________________________, la data de____________, CNP_________________,
îmi exprim acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către
Ministerul Educației, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările
și completările

ulterioare, în cadrul proiectului Erasmus+ - Acțiunea Cheie1 „Perspective și

experiențe profesionale în IT - Programarea paginilor Web” (numărul de referință: 2019-1-RO01KA102-061905), implementat de Colegiul Național ”Grigore Ghica” Dorohoi, în perioada 20.10.
2019 – 20.10.2020.
De asemenea, îmi exprim acordul cu privire la posibilitatea utilizării tuturor fotografiilor în care
figurez fotografii care au fost realizate în cadrul proiectului Erasmus+ - Acțiunea Cheie1 „Perspective
și experiențe profesionale în IT - Programarea paginilor Web” în activități de diseminare, produse
finale, articole de presă, site-ul proiectului, albume de proiect, și alte activități aferente
parteneriatului.

Data: ______________________

Semnătura: ____________________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) – Unitatea de Implementare a Proiectelor
Erasmus+), în scopul implementării activităților specifice proiectului Erasmus+ - Acțiunea Cheie1
„Perspective și experiențe profesionale în IT - Programarea paginilor Web”. Vă puteți exercita drepturile de
acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă,
semnată și datată, trimisă la MENCS -UIPFFS.

