
 
 

 

Anunț selecție profesori pentru mobilitatea din Grecia – Drama 

martie 2020 

proiectul Erasmus+ I Am Not A Target, 

 2018-1-RO01-KA229-049059_1 
 

Pentru derularea mobilităților de învățare din proiectul Erasmus+ I Am Not a 

Target!, selectăm profesori ai Colegiului Național „Liviu Rebreanu” 

Criterii de selecție: 

 

1. Competențe de comunicare în limba engleză, minim nivel mediu; 

2. Competențe de utilizare a calculatorului-minim nivel mediu; 

3. Experiență în programe/proiecte educaționale la nivel județean, regional, 

național, European sau internațional care au abordat problematici precum:  

integrare/incluziune educațională și socială, prevenirea violenței și 

discriminării în mediul școlar, practici și valori democratice etc-minim 2 

proiecte în ultimii doi ani școlari; 

4. Este cadru didactic de predare la Colegiului National „Liviu Rebreanu”, 

Bistrița, în anul școlar 2019-2020; 

5. Face parte din echipa/echipele de lucru ale proiectului Erasmus+” I am Not a 

Target!” (echipele de management/implementare/echipa de   profesori 

voluntari ai proiectului); 

6.  Nu a fost sancționat disciplinar, nu are antecedente penale; 

7. Este motivat să își îmbunătățească  abilitățile de predare, stilul de muncă; 

8. Este motivat, poate și vrea să aplice ceea ce învață în mobilitate în școala si/sau 

in alte conjuncturi educaţionale, prin organizarea unor evenimente de 

formare/diseminare destinate cadrelor didactice din sistemul de învățământ 

preuniversitar, pe tot parcursul anului școlar 2018-2019, conform unui grafic 

de activități stabilit împreună cu echipa de management si implementare a 

proiectului Erasmus+, I AM NOT A TARGET!  

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 exprimă sub semnătură privată acordul pentru înregistrarea și prelucrarea 

datelor cu caracter personal, pe tot parcursul derulării proiectului, dar și după 

finalizarea acestuia; 

11. Își asumă participarea pe toată durata mobilității, la toate 

activitățile propuse de partenerul/instituția gazdă. 

 

 

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 3 februarie 

2020, ora 16.00, 

• Verificarea dosarelor până în data de 4 februarie 2020, ora 16.00, 

• Afișarea candidaților eligibili – 4 februarie 2020, ora 16.00 

• Contestațiile privind evaluarea dosarelor se pot depune până în 

data de 5 februarie ora 10.00 

• Interviu cu candidații eligibili, în data de 5 februarie 2020, ora 16. 

Interviul nu este contestabil; 

• Afișarea listelor cu candidații selectați, rezervă și respinși în data 

de 6 februarie, 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 

3 februarie 202, ora 16.00, la adresa de mail alinacret@gmail.com. 


