PROIECT ERASMUS+ KA2: 2018-2020
(2018-1-IT02-KA229-048239_3)
E. L.E.A.RNING.
European schooL practicEs for teAching and leaRNING of maths
Acţiunea cheie “Parteneriate strategice”
Acţiunea “Educaţie şcolară”
Tipul acţiunii: Parteneriate de tip interşcolar
SELECŢIA PROFESORILOR PARTICIPANŢI LA MOBILITĂȚI
I.MOBILITĂŢILE ERASMUS+ KA2:
Mobilitatea
Bulgaria

Perioada desfășurării Instituția organizatoare
Nr. participanţi
mobilităţii
17-22.03.2019
32.SU.Izuchavane na Chuzhdi Ezici 2 participanţi
“Sv. Kliment Ohridiski”, Sofia

II.CRITERII DE SELECȚIE
1.Profesori titulari ai Colegiului Național ,,Mihai Eminescu” Suceava, din ariile
curriculare ce deriva din tema proiectului
2.Abilităţi lingvistice de comunicare în limba engleză
3.Competenţe

în

domeniul

tehnologiei

informaţiilor

şi

comunicaţiilor

4.Disponibilitate de a participa la activitățile realizate în cadrul proiectului
5.Capacitate de sintetizare a materialelor primite în vederea diseminării
rezultatelor la nivel local, județean, național și internațional
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6. Creativitate in activitățile proiectului, rigurozitate în întocmirea documentaţiei
necesare participării la proiect, seriozitate si promptitudine in ceea ce priveşte
implicarea in acest proiect;
7. Caracter sociabil
8.Implicare in proiecte si activităţi extracurriculare
Toate aceste criterii vor fi motivate printr-o scrisoare de intenţie (care cuprinde
motivația participării la acest proiect și obiectivele propuse în vederea realizării
scopului proiectului).
III.METODOLOGIA SELECȚIEI

1.Conţinutul dosarului de candidatură
- cerere de participare la selecţie
- scrisoare de intenţie (care să cuprindă motivaţia participării la acest proiect,
activităţile relevante, etc.)
- CV în format Europass semnat şi datat
- copie după cartea de identitate
- atestate care să certifice competenţele de comunicare în limba engleză
-atestate care să certifice competenţele în domeniul TIC
- recomandare din partea directiunii
2.Metode şi instrumente de evaluare folosite în vederea selecţiei:
- evaluarea CV-ului şi a documentelor din dosarul de candidatură
- test limba engleza pentru cei care nu au certificat
- interviu motivaţional
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La interviu se va urmări:
- capacitatea de comunicare orală în limba engleză
- competenţe sociale: capacitatea de a lucra în echipă, flexibilitate şi toleranţă,
managementul conflictelor, capacitatea de adaptare la situaţii noi, punctualitatea
- manifestarea intenţiei de a participa concret la atingerea obiectivelor
proiectului, aplicaţii ale matematicii în robotică, biologie, artă şi muzică, idei de
activităţi, metode de diseminare inedite, etc., disponibilitatea de a participa la
activităţile de diseminare (schițarea unui plan de activități legate de tema
proiectului: instrumente utile pentru învăţarea disciplinelor ştiinţifice).
Vor fi luate în calcul şi cunoştinţele de cultură generală, istorie, geografie,
calităţi morale legate de conştiinciozitate, moralitate, stăpânire de sine,
autocontrol, ale fiecărui candidat participant la selecţie.
Punctajul minim de admitere este de 60 puncte şi se va calcula ca o medie
aritmetică a punctajelor obţinute la probele de evaluare stabilite.
Vor fi selectati 2 profesori.
3.Bibliografie:
1. https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
2. https://www.erasmusplus.ro/
3. www.wikipedia.org
Rezultatele selecţiei vor fi afişate pe data de 04.03.2019!
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CONŢINUTURI RECOMANDATE PENTRU LIMBA ENGLEZĂ
TEME
- DOMENIUL PERSONAL : Însuşiri fizice, naţionalitate, starea sănătăţii,
ocupaţie, hobby-uri ; Familia: membrii familiei, relaţii interpersonale;
Alimentaţie; Petrecerea timpului liber
DOMENIUL PUBLIC : Mijloace de transport, orientarea în spaţiu;
Cumpărături; Lumea înconjurătoare
DOMENIUL OCUPAŢIONAL: Profesii
DOMENIUL EDUCAŢIONAL: Şcoală; Călătorii; Obiceiuri şi tradiţii: tradiţii
gastronomice, sărbători tradiţionale
IV.Calendarul selecției
- depunerea documentelor: 27.02.2019 (la prof. Daniela-Irina Melisch)
- teste limba engleza: 28.02.2019, ora 15.00, sala 24
- interviu: 28.02.2019, începând cu ora 15.30, sala 24
- afişarea rezultatelor: 04.03.2019

Director,
Renato Tronciu

Manager proiect,
Daniela-Irina Melisch
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