Anunț selecție profesori și elevi pentru sesiunea de învățare organizată de
Școala Gimnazială Romuli, în cadrul
proiectul Erasmus+ Smart Waste Management for Smarter Cluster Schools, 20201-RO01-KA229-079971_1
Pentru derularea mobilității de învățare din proiectul Erasmus+ Smart Waste
Management for Smarter Cluster Schools,, organizată în perioada 13-17
septembrie 2021 în localitatea Romuli, selectăm elevi și profesori însoțitori.
Criterii de selecție elevi:
1.
2.
3.
4.

Competențe de comunicare în limba engleză, minim nivel mediu;
Competențe de utilizare a calculatorului-minim nivel mediu;
Experiență în participarea la proiecte educaționale la nivelul școlii;
Este elev al Colegiului Național „Liviu Rebreanu” în perioada sept 2020- iunie
2022
5. Are media 10 (zece) la purtare, în anul școlar anterior;
6. Este motivat, poate și vrea să se implice în activitățile proiectului, inclusiv în
activitățile de diseminare și de follow-up, la întoarcerea din mobilitate,
împreună cu profesorii din C. N. „Liviu Rebreanu”
7. Are capacitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară, acceptă sarcini de
lucru în echipă și și le asumă, poate respecta termene de timp pentru realizarea
activităților și documentelor solicitate prin proiect;
8. Are acordul părinților/tutorilor legali pentru participarea la selecția pentru
mobilitățile de învățare.
9. Are acordul părinților/tutorilor legali pentru înregistrarea și prelucrarea datelor
cu caracter personal, pe tot parcursul derulării proiectului, dar și după
finalizarea acestuia;
10. Își asumă participarea pe toată durata mobilității, la toate activitățile propuse
de partenerul/instituția gazdă prin semnarea declarației.
11. Prezintă adeverință medicală că este apt pentru participarea la mobilitatea de
învățare și poate călătorii cu avionul.
Criterii de selecție profesori însoțitori:
1. Competențe de comunicare în limba engleză, minim nivel mediu;
2. Competențe de utilizare a calculatorului-minim nivel mediu;

3.
4.
5.
6.
7.

Experiență în programe/proiecte educaționale -minim 2 proiecte;
Este profesor la nivel gimnazial sau/și liceal, la C.N. „Liviu Rebreanu”;
Nu a fost sancționat disciplinar, nu are antecedente penale;
Este motivat să își îmbunătățească abilitățile de predare, stilul de muncă;
Este motivat, poate și vrea să aplice ceea ce învață în mobilitate în școlile în care
activează, dar și în alte școli ale județului BN, prin organizarea unor evenimente
de formare/diseminare destinate cadrelor didactice din sistemul de învățământ
preuniversitar, conform unui grafic de activități stabilit împreună echipa de
coordonare a proiectului;
8. Este motivat, poate și vrea să se implice în activitățile proiectului, inclusiv în
activitățile de diseminare și de follow-up, la întoarcerea din mobilitate.
9. Are capacitatea de a lucra într-o echipă interdisciplinară, acceptă sarcini de lucru
în echipă și și le asumă, poate respecta termene de timp pentru realizarea
activităților și documentelor solicitate prin proiect;
10. Își asumă participarea la toate activitățile din mobilitate prin semnarea
declarației (anexa 5b)
11. Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Selecția candidaților se va realiza în 2 etape:
1. Verificarea eligibilității pe baza documentelor primite
2. Interviu (numai cu candidații eligibili)
Calendarul selecției:


Transmiterea documentelor solicitate până în data de 16 august
2021 ora 16.00,



Verificarea dosarelor până în data de 17 august 2021, ora 15.00,



Afișarea candidaților eligibili – 17 august 2021, ora 16.00



Contestațiile privind evaluarea dosarelor se pot depune până în
data de 18 octombrie 2021 ora 10.00



Interviu cu candidații eligibili, în data de 18 august 2021. Interviul
nu este contestabil;



Afișarea listelor cu candidații selectați, rezervă și respinși în data
de 19 august, ora 16.00.

Cei interesați sunt rugați să trimită o scrisoare de intenție în limba
engleză însoțită de un CV în format Europass, în limba engleză, până la data de
16 august 2021, ora 16.00, la adresa de mail petra.baciu@cnlr.ro.

