ANUNŢ
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a profesorilor formatori/metodisti
participanți la cursurile de formare Erasmus+
DENUMIREA PROIECTULUI: CERES - Centru de resurse educaționale
În urma aprobării finanţării proiectului de mobilitate pentru profesori Erasmus plus cu
numărul 2018-1-RO01-KA104-048556 cu titlul ” CERES - Centru de resurse educaționale”–
proiect cofinanţat de Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare
în Domeniul Educației și Formării Profesionale, CCD Sibiu jud. Sibiu va organiza concurs de
selecţie pentru participanţi.
Grupul țintă va fi format din 14 cadre didactice, formatori și metodiști ai CCD Sibiu, Jud.
Sibiu.
Proiectul se deruleaza pe parcursul a 12 luni (1 sept. 2018- 31aug. 2019) si va avea
urmatoarele mobilitati:
M 1: Information Literacy în education, Atena, 15-19.10.2018 - 2 persoanebibliotecarul și coordonatorul CDI în județ. Rezultatele învățării: sensibilizarea cu privire la
importanța informării și a competenței mediatice în procesul educațional, integrarea culturii
informaționale (instrumente Web 2.0 și Web 3.0) în procesul de predare, comunicarea și
utilizarea etică a informațiilor, evaluarea surselor de informare, competențe de utilizare media,
TIC în educație.
M 2. Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods
and tools (Helsinki, 11-15.09.2018)
Rezultate: conștientizarea aspectelor cheie ale învățării bazată pe proiecte, învățarea prin
cooperare,în contextul clasei inversate, problemele-cheie legate de învățarea bazată pe
competențe, identificarea de noi metode și instrumente de predare, proiectarea și dezvoltarea unui
proiect educațional bazat pe aceste metodologii.
M 3. Outdoor education: a new way of teaching and learning (Bologna, 2329/06/2019)
Rezultate: cunoașterea elementelor cheie ale educației și predării în afara sălii de clasă și
identificarea beneficiilor acestei, proiectarea, planificarea și furnizarea unor activități outdoor
atractive, exersarea unor jocuri de grup care să poate fi integrate în activitățile cu elevii, utilizarea
activităților outdoor pentru scop personal, social, dezvoltarea relațiilor.
M 4. ICT for teaching. A practical course to incorporate Information Technology
into Teaching (Dublin, 04-10.11.2018)
Rezultate: utilizarea software-ul educațional gratuit și cu acces ușor pentru a dezvolta tehnici de
bază cum ar fi editare imagine și sunet, crearea de povestiri digitale etc., utilizarea unor
instrumente pentru a sprijini și predarea și învățarea limbajului, matematicii, științei etc., prin
investigații interdisciplinare și prin utilizarea și crearea resurselor digitale de predare.
M 5. Multimedia learning environment: how to use new technologies to strengthen
teaching and learning processes (19-24.11.2018, Terracina, Italia)
Rezultate: învățarea despre mediile educaționale multimedia; extinderea conceptului de clasă (de
ex. clasa inversată, tablă interactivă, clasa virtuală); cunoștințe despre utilizarea platformelor și
construirea unui curs de e-learning, utilizarea realității virtuale în 3D și realitatea augmentată
(laboratoare virtuale), utilizarea elementelor robotice pentru a spori învățarea subiectelor
științifice; integrarea celor mai recente aplicații web și mobile pentru a consolida învățarea
elevilor; recomandări pedagogice privind predarea digitală prin exploatarea potențialului
utilizării tehnologiei pentru a favoriza incluziunea socială; organizarea și pregătirea
instrumentelor de verificare on-line
M 6. Photo & Video Making in our Classroom: Creating and Adapting Visual
Resources (Barcelona, 3-8.12.2018 / Dublin, 10-15.12.2018)

Rezultate: deprinderea de a utiliza dispozitivele și software-ul pentru producția video, fotografie
și sunet, care pot fi folosite pentru a spori și stimula învățarea elevilor, încărcarea, partajarea și
căutarea materialelor audiovizuale pe platforme pentru educație.
M7. Designing Inclusive Educational Environments (Florence, 29.10.2018 03.11.2018)
Rezultate: definirea educației incluzive și înțelegerea procesului de incluziune, proiectarea de
lecții și activități care să sprijine creșterea diversității în sălile de curs contemporane, utilizarea
instrumentelor TIC.
Selecţia participanţilor se va desfăşura în conformitate cu stipulările din Condiţiile
Generale ale contractului încheiat între AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRAME
COMUNITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE şi Casa Corpului Didactic
Sibiu.
DERULAREA CONCURSULUI DE SELECȚIE:
Procesul de selecţie se va derula conform graficului:
 1 - 14 septembrie 2018, ora 12.00, depunerea dosarelor de candidatură la secretariat, cu
nr. de înregistrare;
 17-18 septembrie 2018, interviu in limba engleză;
 19 septembrie 2018, anunţarea grupului ţintă selectat.

DETALII DESPRE CONCURS
Pentru selecția participanților a fost numită Comisia de selecție a participanților în cadrul
numărul 2018-1-RO01-KA104-048556 prin decizie internă.
ANEXA 1- PROCEDURA DE SELECȚIE
ANEXA 2- CRITERII DE SELECȚIE
ANEXA 3- CERERE INSCRIERE LA CONSURSUL DE SELECTIE
ANEXA 4- ACORD SUPLINIRE
DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA CUPRINDE URMÃTOARELE DOCUMENTE (în
această ordine):
 Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la concursul de selecție;
 Copie xerox după cartea de identitate;
 Scrisoare de intenție, în care se vor menționa modalitățile de diseminare și se va detalia
modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect.
 CV în format european datat și semnat de către candidat;
 Fişa de evaluare cu punctajul autoevaluării, având anexate copii xerox după documentele
justificative.

ANEXA 1
Procedura de selecţie a cadrelor didactice participante la
Proiectul european Erasmus +:” CERES - Centru de resurse educaționale
Scopul:
Scopul acestei proceduri este selectarea obiectivă a cadrelor didactice din CCD Sibiu, jud. Sibiu,
care vor participa la mobilitățile proiectului Erasmus +
Obiectul:
Aceasta procedură se aplică tuturor membrilor personalului de la CCD Sibiu, jud. Sibiu, care
doresc să participe la proiect în urma înscrierii voluntare la procesul de selecție.
Responsabili: Comisia de selecţie a participantilor la mobilitati.
Nota:
Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la aviziere şi pe site-ul CCD Sibiu/proiectului.
Procedura:
Pasul 1. Stabilirea prin decizia conducerii CCD Sibiu a comisiei de selecţie a participantilor la
cursuri.
Pasul 2. Elaborarea criteriilor de departajare a cadrelor didactice care vor să participe la proiect,
in cazul mai multor candidati pe acelasi curs
Pasul 3. Anunț concurs de selecție la aviziere şi pe site-ul CCD Sibiu. Afişarea condiţiilor și a
criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească potențialii beneficiari ai proiectului.
Pasul 4. Depunerea dosarului de candidatură, a unei scrisori de intenţie, însoţite de un C.V. și de
documente justificative solicitate, la secretariat, în intervalul afișat.
Pasul 5. Selecția participanților
Pasul 6. Afişarea rezultatelor.
Pasul 7. Incheierea unui contract cu profesorii selectati să participe la cursurile europene de
formare prin acest proiect.
Coordonator proiect,
Prof. Dumbrava Alexandru Petru

ANEXA 2
Criterii de selecţie pentru cursurile de formare
În cadrul Programului Erasmus + : CERES - Centru de resurse educaționale
Criteriul

Subcriteriul

Formarea iniţială

Detalieri

Punctaj
total

Studii superioare de lungă durată

4

Doctorat
Pregătirea
profesională

4

Master
Formarea continuă

Gradul didactic I
Gradul didactic II
Definitivat
Debutant

Responsabilităţi la nivel de
institutie - calitatea actului
managerial
ca
director/
responsabil/
membru
în
comisii
Activităţi extraşcolare

Director

Implicarea în
viaţa CCD Sibiu

2
5
3
2
1
13
10/8/4

Responsabil comisie (2p), membru CA(2p),
coordonator programe europene(2p)
Iniţierea şi implementarea unor proiecte la nivel
european/naţional/local, in ultimii 3 ani

Participare la simpozioane,
comunicări, conferinţe
Organizator/însoţitor excursii

sesiuni

de

Responsabil programe de formare
Formator CCD Sibiu
Atragere de fonduri

Obţinere
finanţare
proiecte
europene;/
sponsorizări sau donaţii; in ultimii 3 ani

12

Pctj.
autoev.

Pctj.
eval.
comisie

Dovezi

CV,
copie
după
diploma de licenţă
CV,
copie
după
diploma de licenţă
CV,
copie
după
diploma de licenţă
CV, copie certificat
CV, copie certificat
CV, copie certificat

Copie
numire
Copie
numire

decizie

de

decizie

de

10/6/2
max
20/12/4

Copie
decizie,
adeverinţă,
copii
procese verbale

2/activit.
max 4
4/2

Copii diplome de
participare, adeverinţe
Copie după planul
excursiei

4
2/activit.
Max. 4

Adeverinţă
Proces
verbal,
adeverinţă, diplomă
Adeverinţă, contracte
de sponsorizare, proces
verbal pentru donaţii

4/2
max 10/6

Disponibilitatea de a suplini Semnarea acordului tip
colegii plecaţi în mobilitate

Acordul semnat
3
77

Necesitatea
participării la
curs

Motivaţia convingătoare a necesităţii participării
la curs
Relevanţa temei cursului în Materia predată să corespundă tematicii
activitatea didactică și de proiectului (proiectul abordează problemele
formare
legate de desfășurarea activităților de consiliere,
informatică și limba engleza)

4

4

Scrisoare de intenţie
Încadrarea
cadrului
didactic ca diriginte/
prof. informatică/ lb.
străine

8
Informare continuă

Abilități/
competențe
necesare

Empatie

Cunoștințe despre specificul programului
Erasmus +, si responsabilitățile beneficiarilor
acestui program.
Spirit de echipă, competențe de colaborare cu
ceilalți. Exprimarea liberă a sentimentelor, iar
critica să nu fie privită ostil şi să nu fie luată în
nume personal

4

4

Interviu în cadrul
testului de limbă

Feed-back obținut din
partea
personalului
școlii

8
Max. 100
puncte

TOTAL

NOTĂ:
1. ACTIVITĂȚILE ȘI DOVEZILE SUNT VALABILE PENTRU ULTIMII 3ANI ȘCOLARI.
2. NU EXISTĂ LIMITĂ MINIMĂ DE PUNCTAJ. IERARHIZAREA SE VA FACE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTAJULUI OBȚINUT.
3. PUNCTAJUL FINAL SE VA STABILI CONFORM TABELULUI:

Punctaj fişă(1)

Punctaj interviu(2)

Media finală((1+2)/2)

