Nr. 5112./12.11.2018

Anunț privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor didactice
în cadrul proiectului „EUROPA PE 7 COLINE”
nr: 2018-1-RO01-KA229-049484,
prin programul Erasmus Plus, KA 2, parteneriate strategice doar între şcoli
În urma aprobării finanțării proiectului „EUROPA PE 7 COLINE”, cu nr. 2018-1-RO01-KA229049484 din cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea cheie KA2, în baza contractului de finanțare încheiat cu
A.N.P.C.D.E.F.P., Colegiul Tehnic „ Ion Holban” Iași va organiza un concurs de selecție pentru un număr
total de 9 cadre didactice (căte 3 cadre didactice pentru fiecare mobilitate la şcolile partenere).
 „Centre d'estudisPrat ” –Barcelona (Spania) - martie 2019
 „Liceo Classico statale Pilo Albertelli” – Roma(Italia) – noiembrie 2019;
 „Sultangazi Ataturk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi”– Istanbul (Turcia) - martie 2020
Observație: Pentru fiecare flux va fi selectată câte o persoană cu statutul de rezervă.

Informații generale despre proiect:
Scopul proiectului este creşterea participării active şi a performanţelor şcolare a elevilor cu risc de
abandon, ce provin din medii sociale dezavantajate, prin activităţi de dezvoltare a gândirii critice, a
competenţelor sociale, interculturale, digitale şi lingvistice.
Durata proiectului este de 24 de luni, iar cele 5 şcoli partenere sunt din Iaşi (Romania), Roma
(Italia), Barcelona (Spania), Istanbul (Turcia).
Proiectul se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, din cele cinci școli partenere, cu risc
de abandon școlar și profesorilor din cadrul acestor unități de învățământ care doresc să-și îmbunătățească
tehnicile și metodele de lucru aplicate elevilor pentru a spori atractivitatea activităților didactice într-un
mediu internaţional.
Obiective proiectului:
1. Reducerea numărului de absenţe cu 10%, în primii 2 ani după încheierea proiectului, prin implicarea
elevilor în activități extrașcolare care își vor dezvolta stima de sine și motivația de învățare;
2. Reducerea numărului de cazuri de violență școlară cu 20% în primii 2 ani de la terminarea proiectului
prin dezvoltarea competențelor (munca în echipă, toleranța, empatia socială);
3. Dezvoltarea competențelor interculturale, lingvistice și digitale ale a 115 elevi europeni în perioada
proiectului prin activități internaționale propuse și conștientizarea afilierii europene;
4. Îmbunătățirea competențelor didactice prin implicarea activă a 50 de cadre didactice participante la
activitățile de formare în școlile partenere, cu durata de 24 de luni, prin schimb de experiență.
REZULTATE:
logo-ul proiectului;
tur virtual al celor 7 coline din fiecare oraş partener cu ajutorul aplicaţiei TRAMSLOC;
realizarea unui film care să cuprindă 15 personalităţi importante ale oraşelor partenere;
studiu comparativ al sistemelor de învăţământ din cele 5 ţări partenere - ghid electronic;
e-dicţionar de expresii uzuale cu cuvinte şi fraze din ţările participante;
calendar lunar culinar în limba engleză şi limbile ţărilor participante;
album virtual cu fotografii ale patrimonului din oraşele partenere (tehnonlogia QR Code Generator);
clip video cu mesajul ,,STOP VIOLENŢĂ ŞCOLARĂ” în limbile ţărilor partenere şi engleza;
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chestionare KAHOOT pentru evaluarea elevilor;
realizarea de CV în format Europass, scrisoare de intenţie, interviu de angajare;
ghid turistic ,,Europa pe 7 coline”;
broşură cu titlul ,,15 oraşe europene pe şapte coline”.
GRUPUL ȚINTĂ
Cele 9 cadre didactice din toate ariile curriculare, din toate ciclurile și formele de învățământ care vor
fi selectate vor avea capacitatea ca, pe baza pregătirii lingvistice, pedagogice, culturale și prin bunele practici
și competențe dobândite în urma participării la mobilitate, să valorizeze și să implementeze strategii, planuri
de acțiune, proiecte care să contribuie la sporirea calității actului educațional, la motivarea actorilor din
educație, la reducerea abandonului școlar, la creșterea randamentului școlar.
Toți participanții trebuie să aibă calificativul anului precedent „foarte bine” și competențe de
comunicare în limba engleză (minim A2).
Certificare:
Validarea și recunoașterea rezultatelor obținute în urma participării la proiect se realizează prin eliberarea de
către instituția gazdă, a unui certificat de participare la mobilitate pentru fiecare participant. De asemenea,
fiecare participant va primi un Certificat de Mobilitate Europass, completat și eliberat de către instituțiile
partenere în proiect, în care vor fi precizate competențele și experiențele dobândite pe parcursul mobilității.
DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR LA MOBILITATE:
Drepturi:
1. Pregătire lingvistică, pedagogică și culturală
2. Stagiile de formare de 5 zile se vor desfășura în instituțiile partenere
3. Obținerea Certificatului de Mobilitate Europas și a Certificatului de participare
Obligaţii:
1. Respectarea solicitărilor echipei de management a proiectului și o colaborare eficientă cu membrii
implicați în proiecte;
2. Participarea la organizarea stagiului de pregătire pedagogică, lingvistică și culturală;
3. Elaborarea materialelor de prezentare și promovare a Colegiului Tehnic ION HOLBAN și a
sistemului de învățământ din România;
4. Participarea la stagiul de formare şi respectarea planului și a programului de lucru în cadrul moblităţii
5. Elaborarea materialelor necesare atât pentru derularea proiectului, cât și pentru implementarea
acestuia la nivelul Colegiului Tehnic ION HOLBAN;
6. Participarea la realizarea acțiunilor de diseminare și valorizare a rezultatelor proiectului;
7. Elaborarea raportului individual conform formularului emis de către ANPCDEFP ;
8. Depunerea setului de documente originale privind participara la stagiu, în vederea decontării
cheltuielilor;
9. CONFORM METODOLOGIEI/ REGULAMNETULUI PROIECTULUI SUS MENŢIONAT,
CADRELE DIDACTICE SELECTATE TREBUIE SĂ ÎŞI ASUME 20% DIN COSTURILE
NECESARE PENTRU FIECARE MOBILITATE ÎN PARTE.
10. DUPĂ ÎNTOCMIREA RAPORTULUI FINAL AL PROIECTULUI, DACĂ ACESTA ESTE
APROBAT, CADRELE DIDACTICE VOR PRIMI SUMELE AFERENTE PROCENTULUI DE
20% CU CARE AU PARTICIPAT INIŢIAL.
DETALII CONCURS
Criterii de selecţie a candidaţilor:
 Cadru didactic al Colegiului Tehnic Ion Holban Iași;
 CV în format Europass;
 Să aibă cunoştinţe de limbă engleză (minim A2) dovedite prin test scris şi interviu;
 Să prezinte printr-o scrisoare de intenţie punctul de vedere personal în demersul privind
disponibilitatea de a participa la activitățile derulate în cadrul proiectului , începând cu modulele de pregătire
lingvistică, pedagogică, și culturală, continuând cu derularea mobilității și terminând cu raportarea finală,
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modul în care stagiul de mobilitate răspunde nevoii de dezvoltare personală în acest domeniu, modalitatea în
care își propune să disemineze informațiile și competențele dobândite în timpul parcurgerii stagiului atât
colegilor profesori din școală cât și celor din afara ei, precum și contribuția pe care o poate aduce candidatul
la atingerea obiectivelor specifice, a rezultatelor propuse și la sustenabilitatea proiectului;
 Să aibă competențe digitale de bază (utilizare PC, aplicaţii pe telefonul mobil și internet);
 Competenţe de lucru în echipă dovedite prin participarea la elaborarea proiectelor europene / cu
finanțare din alte surse/ naționale/județene;
 Interviu susținut în fața comisiei de selecție
Selecția se va face ținând cont de principiile corectitudinii, coerenței, transparenței și integrității, respectând
principiul șanselor egale, fără a fi impuse criterii de selecție discriminatorii (condiții legate de vârstă,
naționalitate, rasă, sex, religie, mediu de proveniență.
Dosarul de candidatură va conține:






Cerere tip, semnată și datată;
Copie după buletin sau cartea de identitate;
CV Europass, în limba română, datat și semnat;
Declaraţie privind timpul liber disponibil pentru activităţile proiectului;
Scrisoare de intenție (care va viza):

date de identificare a candidatului (nume, prenume, funcția, nr. telefon mobil, adresa de email);

motivaţia participării la proiect;

modalitatea de diseminare a competențelor dobândite conform activităţilor din proiect;

contribuția pe care o poate aduce candidatul la atingerea obiectivelor specifice, a rezultatelor
propuseși la sustenabilitatea proiectului.
Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și introduse în ordinea prezentată mai sus întrun dosar cu șină (nu în folii).
Nerespectarea instrucțiunilor sau orice informație eronată va duce la eliminarea automată a
candidatului.
Interviul organizat de comisia de selecție se va desfășura la Colegiul Tehnic „Ion Holban” din Iași,
conform calendarului afişat.

Rezultatele selecției nu pot fi contestate.
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ANEXA 1
Procedura de selecţie a cadrelor didactice participante la
Proiectul european Erasmus +
„EUROPA PE 7 COLINE”, nr: 2018-1-RO01-KA229-049484, Acţiunea Cheie 2,
parteneriate strategice doar între şcoli
Scopul:
Scopul acestei proceduri este selectarea obiectivă a cadrelor didactice din Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași
care vor participa la mobilitățile proiectului Erasmus+ „EUROPA PE 7 COLINE”.
Obiectul:
Aceasta procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic de la Colegiul Tehnic Ion Holban, Iași
care doresc să participe la proiect în urma înscrierii voluntare la procesul de selecție.
Responsabili: Comisia de selecţie a participantilor la mobilităţi.
Nota: Conţinutul acestei proceduri va fi afişat la aviziere şi pe site-ul școlii/ proiectului.
Procedura:
Pasul 1. Selecţia participanţilor va fi realizată de către Comisia de Selecţie numită prin Decizie Internă de
către conducerea şcolii, astfel încât să fie evitat conflictul de interese.
Pasul 2. Elaborarea criteriilor de departajare a cadrelor didactice care vor să participe la proiect.
Pasul 3. Anunț concurs de selecție la aviziere şi pe site-ul școlii. Afişarea condiţiilor și a criteriilor pe care
trebuie să le îndeplinească potențialii beneficiari ai proiectului- cadre didactice.
Pasul 4. Apelul către cadrele didactice din şcoală în cadrul primei şedinţe a Consiliului profesoral. Se anunță
și pe această cale concursul de selecţie a cadrelor didactice doritoare să participe la proiect.
Pasul 5. Depunerea dosarului de candidatură, a unei cereri și a unei scrisori de intenţie, însoţite de C.V. și de
documente justificative solicitate, la secretariat, în intervalul afișat.
Pasul 6. Selecția participanților (evaluarea dosarelor+ interviu+test limba engleza (scris+oral))
Pasul 7. Afişarea rezultatelor.
Pasul 8. Încheierea unui contract cu profesorii selectaţi să participe la activităţile de formare prin acest
proiect.
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ANEXA 2
GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A SELECȚIEI
pentru proiectul Erasmus +
„EUROPA PE 7 COLINE”, nr: 2018-1-RO01-KA229-049484, Acţiunea Cheie 2,
parteneriate strategice doar între şcoli

Selecția se face conform calendarului următor:
 anunţ privind selecţia, în locurile disponibile la aviziere și pe site-ul
ColegiuluiTehnic „Ion Holban”: 26 noiembrie 2018;
 depunerea dosarelor pentru înscrierea la concursul de selecție: 27 noiembrie
– 7 decembrie 2018, ora 1600;
 evaluarea dosarelor depuse: 10 – 11 decembrie 2018;
 test scris limba engleză: 12 decembrie
 afisarea rezultatelor test engleză: 13 decembrie 2018 până la ora 1200
 depunerea contestaţiilor: 13 decembrie 2018 până la ora 1600
 afişarea rezultatelor finale test lb. engleză: 14 decembrie ora 1000
 interviu limba engleză 14 decembrie ora 1200
 interviul despre programul Erasmus şi proiectul “Europa pe 7 coline”: 17
decembrie 2018 ora 12;
 afișarea rezultatelor finale: 18 decembrie 2018.
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Anexa 3

DECLARAŢIE
PRIVIND TIMPUL LIBER DISPONIBIL PENTRU ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

„EUROPA PE 7 COLINE”
nr: 2018-1-RO01-KA229-049484,
prin programul Erasmus Plus, KA 2, parteneriate strategice doar între şcoli
Subsemnatul/a ________________________________________________________, având statutul
de _________________________________________ la Colegiul Tehnic “Ion Holban” Iaşi, declar pe
propria răspundere că, în cazul în care sunt selectat(ă) să fac parte din echipa proiectului Erasmus+
„EUROPA PE 7 COLINE” nr: 2018-1-RO01-KA229-049484, dispun de următorul timp liber pe care îl
pot aloca activităţilor proiectului, după cum urmează:
I. În timpul şcolii:
ZIUA
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică
II.

INTERVALUL ORAR

TOTAL ORE DISPONIBILE

În timpul vacanţelor:
ZIUA
Luni
Marţi
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

INTERVALUL ORAR

TOTAL ORE DISPONIBILE

Observaţie: se vor complete tabelele de mai sus ţinând cont de numărul de ore din norma didactică/zi,
nedepăşind norma de 8 ore/zi.
Comentarii: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Data: _________________________
Semnătura:
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ANEXA 4
Criterii de selecţie proiectul Proiectul european Erasmus +
„EUROPA PE 7 COLINE”, nr: 2018-1-RO01-KA229-049484, Acţiunea Cheie 2,
parteneriate strategice doar între şcoli
Criteriul de evaluare
Scrisoare de
intenţie

Interviu
despre
programul
Erasmus+
Cunoştinţe limba
engleză

Punctaj
maxim
Motivaţie
2,5 p
10 p
Nevoi
2, 5 p
Diseminare
2, 5 p
Impact, sustenabilitate 2, 5 p
Cunoaşterea programului
15 p
Erasmus+
5p
Obiectivele proiectului 5 p
Rezultate preconizate
5p
test scris
10 p
25 p
interviu
15 p
0%
0p
10 – 50 %
10 p
50 – 100 %
20 p

Contribuţie la
elaborarea/
diseminarea
proiectelor
Erasmus+
(ultimii 3 ani)
Elaborare proiecte iniţiere proiecte
educative și
implementare
extracurriculare
(ultimii 2 ani)
Cunoştinţe TIC 10 p
Total punctaj

Observaţii (dovezi)

test scris şi interviu
certificat / diplomă /
adeverință / decizie internă

10 p
10 p

certificat /diplomă /
adeverință / decizie internă

10 p

certificat/diplomă/
adeverință

100 p
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Punctaj
comisie

ANEXA 5
Pentru proiectul european Erasmus +

„EUROPA PE 7 COLINE”, nr: 2018-1-RO01-KA229-049484, Acţiunea Cheie 2,
parteneriate strategice doar între şcoli

Cerere de înscriere

Doamnă director
Subsemnatul/a, __________________________________________________________ legitimat/ă
prin ___________, seria ___, nr. ____________, CNP ________________ vă rog să-mi aprobaţi înscrierea
la concursul pentru participarea mobilitatea ___________________________________________________
din cadrul proiectului european Erasmus+ „EUROPA PE 7 COLINE”.
Menţionez ca îndeplinesc condiţiile de înscriere în cadrul Proiectului coordonat de Colegiul Tehnic
„Ion Holban”, fiind profesor titular la Colegiul Tehnic „Ion Holban”, specialitatea __________________
Datele mele de contact sunt: telefon acasă ___________________, mobil ______________, e-mail
_____________________.
Declar ca am luat cunoştinţă de prevederile legale în vigoare europene şi din România şi informaţiile
prevăzute în Ghidul programului Erasmus +, versiunea valabilă pentru 2018, Apelul național la propuneri de
proiecte Erasmus+ 2018, disponibil pe www.erasmusplus.ro şi de obligaţia pe care o am de a respecta
contractul încheiat între mine și Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași (ca parte a contractului dintre Agenția
Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi
ColegiulTehnic Ion Holban) şi sunt de acord cu toate acestea.
Subsemnatul, __________________________________________________________, declar că
informaţiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete şi corecte în fiecare detaliu.

Data:

Semnătura profesorului:

Doamnei Director a Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași
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ANEXA 6
Pentru proiectul Proiectul european Erasmus +

„EUROPA PE 7 COLINE”, nr: 2018-1-RO01-KA229-049484, Acţiunea Cheie 2,
parteneriate strategice doar între şcoli

Bibliografie:
 Ghidul programului Erasmus în limba română
(http://www.ugal.ro/files/erasmus/2018/Ghidul_Erasmus.pdf)
 Programul Erasmus + 2014- 2020
(http://www.erasmusplus.ro/ )
 Instrumente Europass http://www.europass-ro.ro
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