Afişat azi, 23.08.2017
Nr. __________ / _____________

ANUNŢ SELECŢIE ECHIPA DE GESTIUNE
Proiect
„ Exigenţe comunitare europene în formarea lucrătorului din industria alimentară ”
2017-1-RO01-KA102-036036
În perioada IULIE 2017– IULIE 2019, în şcoala noastră se va desfăşura proiectul de parteneriat
strategic Erasmus +, KA1 VET „Exigenţe comunitare europene în formarea lucrătorului din industria
alimentară” , realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene
Parteneriatul cuprinde Colegiul Agricol “D.Cantemir” (Romania) si organizatiile de primire : Panaderia
Hermanos Espigares S.L. Granada Spania si AGROLACHAR S.A Granada Spania, avand ca organizatie
intermediara M.E.P. Europrojects Granada SL.
Din proiect vor face parte 32 elevi si 4 cadre didactice, grupaţi în echipe a câte 16 elevi coordonaţi de 2
cadre didactice. Pentru selectarea profesorilor, se va ţine cont de următoarele :
Criterii de selectie:
În selectarea membrilor echipei de proiect se vor lua în considerare următoarele criterii:
- profesor încadrat la Colegiul Agricol ,,Dimitrie Cantemir”, Huşi ;
-motivaţia de a participa la un asemenea proiect;
-experienţă în managementul proiectelor europene/naţionale/locale şcolare sau extraşcolare;
-implicarea activă în viaţa şcolii în ultimii doi ani şi disponibilitatea de a lucra peste program în scopul
participării la activităţile locale ale parteneriatului (diseminare, evaluare, activităţi cu elevii, organizarea şi
susţinerea de dezbateri, realizare produse finale etc.);
-abilităţi de time management (respectarea termenelor de realizare şi predare a unor materiale);
-competenţe în tematica proiectului;
-competenţe privind elaborarea şi aplicarea de ateliere de lucru/cursuri;
-competenţe lingvistice (competenţe de comunicare în limba engleză, cel puţin de nivel B1 (mediu);
-competenţe în comunicare, gestionarea situaţiilor conflictuale, negociere, munca în echipă; competenţe
organizatorice şi manageriale;
-competenţe digitale (calculator, internet, realizare materiale PPT, realizare site-uri etc.).
Condiţiile şi perioada de înscriere:
Profesorii care doresc să participe la procesul de selecţie depun la secretariatul comisiei, dosarul de
candidatura.
Conţinutul dosarului de candidatură: se va depune pana cel tarziu 05.09.2017 ora 13:00
Dosarul de candidatură va conţine, obligatoriu, următoarele documente:
a) Cerere de înscriere
b) Scrisoare de intenţie
c) CV - model european, în limba română
d) Copie CI
e) Declaraţie timp liber
f) Declaraţie prelucrare date personale
g) Declaraţie prelucrare imagine
h) Fişa de evaluare a CV-ului.

Punctaj dosar de candidatură
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.

CV: 50 puncte
Scrisoare de motivaţie:25 puncte
Declaraţie timp liber: 25 puncte
Total= 100 puncte
Coordonator,
Prof. Fofel Mariana

