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Stimaţi colegi,
Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie a grupului de lucru –
PROFESORI, în vederea participării la C3-Short-term joint staff training events
"DESIGNING
ONLINE PHOTO ALBUM"
ȋn cadrul
proiectului
ERASMUS + “OPEN EUROPE, OPEN HEARTS” în perioada 2226.05.2018, ȋn Bulgaria (Dobrich)
METODOLOGIE SELECŢIE
În selecția grupului țintă de participanți se va promova o politică de
informare și o metodologie clară care va asigura participarea fără discriminare,
respectând principiul egalității de șanse şi al transparenței.

FORMAREA ECHIPEI DE PROFESORI
Art. 1 Eligibilitatea
1.1. Profesorii ȋnscrişi să participe la selecţie trebuie să fie cadre didactice
titulare ale Şcolii Gimnaziale Nr. 28, Galaţi, clasele preg. – IV.
1.2. Profesorii vor fi supuşi la 2 probe obligatorii: dosarul şi interviul.
Va avea loc o probă de departajare doar ȋn cazul barajului (realizarea unei
sarcini de lucru – proba practică);
1.3. Punctajul maxim obţinut va fi de 100 puncte cumulate de la toate probele.
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Art. 2 Echipa
2.1 Echipa va fi compusă din 4 cadre didactice din ȋnvăţământul primar.
2.2 Profesorii care participă la procesul de selecţie şi se califică, vor face parte
din echipa de lucru a proiectului.
Art. 3 Criterii de selecţie
Criterii de selecție pentru 4 profesori :
o Să fie profesor titular în Şcoala Gimnazială Nr. 28, Galaţi (eliminatoriu) ;
o Să dețină experiență în derularea de proiecte (implementare, evaluare,
diseminare/valorizare ) ;
o Să dețină competențe lingvistice de comunicare în limba engleză ;
o Să dețină competențe de utilizare TIC ;
o Să aibă disponibilitate de lucru în echipă .
Art.4 Dosarul de candidatură
Dosarul de candidatură se depune la secretariatul şcolii în perioada 16– 18
aprilie 2018 şi va cuprinde:
o O scrisoare de intenție adresată directorului Şcolii, semnată și datată, în
original;
o Cerere –tip, adresata conducerii
o Un CV Europass semnat și datat pe fiecare pagină, în original;
o Copie cartea de identitate;
o Declarație/acord scris privind participarea la activitățile proiectului şi
implicare totala;
o Pașaport lingvistic, semnat și datat pe fiecare pagină ( ȋn cazul ȋn care
profesorii nu deţin un astfel de document vor sustine un test de limbă
engleză);
o Documente justificative.
Documentele solicitate sunt inserate într-un dosar de plastic, respectând
ordinea de mai sus. Menţionăm că toate documentele solicitate în dosarul de
candidatură sunt obligatorii.
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Art. 5 Selecţia
Proba 1 – Dosar – 60 puncte
Proba 2 – Interviu - 40 puncte
Vor fi evaluate profilul personalităţii candidatului (capacitatea de a lucra
în echipă, toleranţa, rezistenţa la stres, capacitatea de adaptare, seriozitate şi
credibilitate, putere de convingere), dorinţa de implicare ȋn activităţile
proiectului.

PROFILUL PROFESORULUI
– persoană dinamică, capabilă de lucru intens ȋn domeniul proiectului;
– interes susţinut şi implicare totală;
– disponibilitate de a lucra ȋn timpul liber ;
– seriozitate şi simt organizatoric;
– motivaţie ;
– sprijinul familiei ;
– posibilitatea financiară de a susţine deplasarea, ȋn eventualitatea ȋn care
grantul este insuficient sau nu este virat ȋn totalitatea ( se vireaza 80 %, restul
urmând a fi virat după aprobarea raportului final) ;
– abilităţi de a atrage donaţii şi/sau sponsorizări sau de a organiza activităţi de
colectare a unor obiecte sau resurse necesare proiectului;
Proba 3: DEPARTAJAREA: SELECŢIE PRIN PROBA PRACTICA:
În cazul ȋn care mai mulţi profesori obţin punctaje egale şi ȋn concordanţă
cu cerinţele proiectului, comisia de selecţie va solicita realizarea, pe baza
tragerii la sorţi, a unei probe practice specifice activităţilor descrise mai sus
( engleză sau TIC).

Succes!
Echipa de selectie
Coord. Prof. Bărbătescu Nineta
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