ANUNȚ SELECȚIE PROFESORI STAFF VET
în vederea participării la activități de mobilitate desfășurate în cadrul proiectului
„Oportunităti de dezvoltare profesională la standarde europene”,
contract numărul – 2018-1-RO01-KA102-048405
Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 - Formare profesională (VET)

Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” – Iaşi, în calitate de beneficiar,
organizează selecția în vederea constituirii grupului țintă format din 4 profesori STAFF VET
care vor participa în perioadă 08-19 aprilie 2019 la un schimb de experiență, un program de
activități cu durata de 60 de ore în Lisabona, Portugalia și două rezerve, în ordinea
descrescătoare a punctajului, conform grilei de evaluare stabilite. În cazul în care vor exista
punctaje egale, departajarea se va face pe baza interviului.
Criterii de selecție ale candidaților- cadre didactice STAFF VET
1. Titular aria curriculară Tehnologii, care are în încadrare ore de cultură de specialitate și
pregătire practică săptămânală specifice domeniului de pregătire profesională
Comerț/Economic;
2. Nivel de cunoaștere a limbii engleze minim B1;
3. Atitudine și motivaţie pentru managementul carierei şi al dezvoltării profesionale;
4. Performanțe în inovarea didactică și pregătirea elevilor;
5. Argumentarea modului în care rezultatele obținute de participantul la mobilitate vor fi
integrate la clasă, în școală;
6. Asumare activităţi ce asigură sustenabilitatea proiectului;
7. Experienţă în derularea proiectelor cu finanțare europenă.
Conținutul dosarului de candidatură - profesori:
1. Cerere de înscriere înregistrată la secretariatul instituţiei ( Anexa 1)
2. Scrisoare de intenţie
3. CV în format Europass - completat în limba română şi semnat de către candidat pe
fiecare pagină, având anexate copii după documentele justificative relevante pentru
această activitate
4. Angajament disponibilitate față de activitățile proiectului (Anexa 2)
5. Adeverinţă care să ateste statutul de profesor titular la Liceul Tehnologic Economic
„Virgil Madgearu” – Iaşi, postul/catedra pe care functioneaza, calificativul (FOARTE
BINE) în ultimii 2 ani şcolari
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6. Copii după actele de identitate (CI, certificat de naştere / certificat de căsătorie – dacă
este cazul)
7. Copii după documentele care atestă nivelul competenţelor lingvistice/pașaport
lingvistic.
8. Fișa de evaluare (Anexa 3)
9. Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 4)
Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea prezentata mai
sus, într-un dosar din PVC cu șină. Orice informatie eronată sau dosarul incomplet va elimina
candidatul din concurs.
Calendarul concursului de selecție
03.12.2018 – 07.12.2018
10.12.2018 – 11.12.2018
12.12.2018

Depunerea dosarelor de candidatură
Evaluarea dosarelor de candidatură
Interviu pentru departajare
Afișarea rezultatelor
Primirea contestațiilor
Rezolvarea contestațiilor și afișarea
rezultatelor finale

14.12.2018 orele 8,00-10,00
14.12.2018, orele 10,00-12,00

Probele concursului de selectie:
1. Evaluarea dosarului conform criteriilor de selecție și a indicatorilor descriși în Anexa 3.
2. Interviu - pentru departajare - privind evaluarea motivației și a interesului pentru participarea
candidatului la acest program de dezvoltare profesională și personală, prin schimb de
experiență.
Cerințe pentru participanți (în timpul și după finalizarea proiectului):
a. respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică și culturală, care
se va desfășura anterior perioadei de mobilitate;
b. respectarea programului de lucru, în cadrul mobilității, precum și a solicitărilor echipei de
gestiune a proiectului;
c. elaborarea raportului individual la revenirea din mobilitate, conform formularului elaborat
de A.N.P.C.E.F.P.;
d. implicarea activă în activitățile de diseminare și valorizare prevăzute în proiect în
conformitate cu planului de diseminare și valorizare a experienței dobândite în cadrul
proiectului.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa echipei de management formată din:
prof. dr. Laura Maria Cârstea (director)
prof. Liana Jescu (responsabil de proiect)

2

