Anexa 2
ANUNȚ DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR LA STAGIUL DE FORMARE
-

Scoala Gimnaziala „ Constantin Gheorghita” Podari organizează concurs de
selecţie a doua cadre didactice ( un cadru didactic nivel prescolar, un cadru didactic
nivel gimnazial) ce vor participa la cursul: “Make technology your friend”", organizat
de Edu2Grow Portugalia, care va avea loc la Caldas de Rainha”, in perioada 4-12
aprilie 2022 ( in cadrul Proiectului ERASMUS + 2021-1-RO01-KA122-SCH000013212 “Dezvoltarea Abilitatilor Digitale Pentru un Invatamant de calitate”

Transportul, cheltuielile de subzistenţă, taxa curs, vor fi suportate din bugetul proiectului finantat
de Comisia Europeana prin A.N.P.C.D.E.F.P.
Probele de concurs vor consta în:
1. CV + pasaport lingvistic (nivelul cerut de furnizorul de formare este A1)
2. O aplicatie de tip eseu, in limba romana si engleza in care sa se prezinte urmatoarele:
• De ce doresc sa participe la curs
• Care sunt beneficiile profesionale pe care le-ar putea obtine dupa finalizarea cursului
• Cum va imbunatatii munca la clasa participarea la acest curs
• Cum cred ca va trebui promovat proiectul asa incat sa beneficieze de rezultate cati mai
multi profesori
Selecţia se va face în ordinea descrescătoare a mediei obţinute la cele 2 probe.
In selectia participantilor se va tine cont de urmatoarele criterii:
• Motivatia participarii la acest proiect si nevoia de formare rezultata din aplicatia de tip
eseu
• Nivelul de cunoastere al limbii engleze (nivelul cerut de furnizorul de formare este A1)
• Modul in care vor folosi rezultatele participarii la cursul de formare
Evaluarea si notarea dosarelor se va face de catre membrii comisiei dupa urmatorul punctaj:
30p CV, 40p eseu (20p cel in limba romana, 20p limba engleza), 20p originalitate, 10p
oficiu.
Nota: va fi calculata ca medie aritmetica a notelor date de membrii comisiei.
Criterii de departajare in cazul in care exista candidati cu punctaj egal:
• 1. Nota la aplicatia de tip eseu
• 2. Originalitate
• 3. CV
In urma evaluarii dosarului de candidatura si a realizarii clasamentului rezultatul va fi:
admis/respins.
OBS: participarea anterioara in proiecte Erasmus+ VET constituie avantaj.
Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților la stagiu:
- depunerea candidaturilor la concursului de selectie: 14-15.02. 2022 la secretariatul şcolii
- evaluarea documentelor depuse: 17-18 februarie 2022
- publicarea rezultatelor: 21 februarie 2022
- contestatii: 22 februarie 2022
- rezolvarea contestatiilor și afișarea rezultatelor finale: 23 februarie 2022
Condiții de înscriere la concursul de selecție: cadre didactice de la Scoala Gimnaziala „
Constantin Gheorghita” Podari, ciclul primar si gimnazial.

Conținutul dosarului de candidatură
1. Cerere;
2. CV + pasaport lingvistic;
3. Aplicatie de tip eseu in limba romana si in limba engleza;
Afisat astazi :01.02.2022
Director,
Prof. Marilena Andreescu
Notă: Paşaport lingvistic Europass şi CV în format Europass, exemple si instructiuni de
folosire, poate fi descărcat de pe site-ul http://www.europass-ro.ro/

