Erasmus+ KA121, 2021-1-RO01-KA121-SCH-000019456
Colegiul Naţional „ZINCA GOLESCU”, Piteşti
Adresă: Str. Egalităţii, nr. 34, Piteşti, judeţul Argeş
Telefon/Fax: 0248/218361
E-mail: zinca_golescu_pitesti@yahoo.com
Vizat director,
Prof. Marinescu Silvia

ANUNȚ
Privind organizarea și desfășurarea concursului de evaluare și selecție a cadrelor didactice
participante la activitățile de formare din cadrul proiectulu Erasmus+ KA121,
2021-1-RO01-KA121-SCH-000019456
Program: Erasmus +
Actiunea cheie KA 1: Proiecte de mobilitate a personalului didactic
Domeniul: educatie scolara
Proiect Acreditare: Erasmus+ KA121, 2021-1-RO01-KA121-SCH-000019456
Perioada de derulare: 01.09.2021 – 30.11.2022
Finantator: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale ( ANPCDEFP )
Beneficiar: Colegiul National „Zinca Golescu”, Pitesti, Arges, Romania
Buget: 49625 eur

Objectiv 1 : dezvoltarea competentelor de predare centrata pe elev a gandirii critice si creative a 40% din
profesorii din aria limba si comunicare si aria consiliere si orientare, in perioada 2021-2025
Objectiv 2 : cresterea competentelor de comunicare in limba engleza si franceza a 35 de elevi prin
intelegerea drepturilor omului, cunoasterea responsabilitatilor in context european, in perioada 2021-2025
Objectiv 3 : cresterea cu 25% a abilitatii de alegere a orientarii profesionale pentru 30 elevi si 8 profesori
de la Colegiul National "Zinca Golescu", in perioada 2024 - 2026
Objectiv 4 : Creșterea cu 20% a numărului profesorilor STEM, care realizează și utilizează resurse
educaționale originale cu 50 elevi în următorii 5 ani.
Temele abordate de misiunile de formare (stagii de formare si job shadowing) sunt in stransa corelatie cu
nevoile de dezvoltare institutionala si, in acelasi timp, cu obiectivele proiectului si ale programului
Erasmus +, urmarind cresterea calitatii, a excelentei in inovare si a internationalizarii Colegiului National
„Zinca Golescu”.
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Activitati de formare:
Tema activiății de formare
Cursuri gândire critică și
creativă
Cursuri drepturile omului
Cursuri orientare în carieră
Cursuri STEM
Job shadowing

Numar locuri

Domenii asociate temei activiății de
formare
Aria limba si comunicare; dirigentie

15

Profesori de engleza, franceza
Consilier scolar, diriginti, profesori de psihologie si
sociologie
Profesori STEM (TIC, stiinte, matematica, engleza)
Echipa de management a proiectului, director,
director adjunct

2

Condiții de eligibilitate:
1. Participanții la selecție trebuie să fie cadre didactice titulare ale Colegiului National „Zinca Golescu”,
Pitesti, cu o vechime în predarea specialității la nivelul colegiului de minim 5 ani școlari, la 01.09. 2021,
iar perioada minimă până la încheierea activității în cadrul Colegiului National „Zinca Golescu” să fie de
mai mare de 5 ani;
2. Participantul este de acord cu utilizarea datelor personale în cadrul activităţilor proiectului, cu
fotografierea, filmarea şi procesarea fotografiilor şi filmărilor pentru diseminarile şi promovarea proiectului
la nivel local, naţional, transnational – Anexa 2;
3. Participanții la selecție trebuie să respecte termenele limită din calendarul procesului de selecție;
4. Participantul la selecție pune la dispoziția membrilor comisiei de evaluare toate documentele solicitate;
5. Dosarul de candidatură este corect și complet întocmit.
* Neindeplinirea uneia din aceste conditii atrage dupa sine eliminare din concurs a candidatului.
Criterii de selecție:
- competențe de comunicare orală și scrisă în limba engleză, nivel minim B1;
- competenţe de utilizare a mijloacelor media digitale: cunoștințe T.I.C.(Word, Excel, Movie Maker,
Publisher, Photoshop, Prezi, PPT, etc);
- competenţe în tematica vizată de proiect: dezvoltarea gandirii critice si creative, orientarea in cariera a
elevilor, drepturile omului, STEM;
- identificarea cu grupul țintă corespunzător tematicii alese pentru formarea profesională si a
responsabilitatilor in cadrul liceului;
- capacitate de diseminare a activitatii de formare.
NOTĂ:
1. membri din echipa de atragere fonduri europene prin redactarea aplicației pentru obținerea Acreditării
Erasmus +, respectiv membrii echipei de management și implementare a proiectului de Acreditărea
Erasmus+, 2020-1-RO01-KA120-SCH-095528, sunt membri de drept în echipa de implementare a proiectului
și beneficiari ai activităților de formare prevăzute în proiectul Erasmus+ KA121, 2021-1-RO01-KA121-SCH000019456. (conform deciziei nr. 44/14.04.2021);
2. membri din echipa de atragere fonduri europene prin redactarea aplicației pentru obținerea Acreditării
Erasmus +, respectiv membri din echipa de management și implementare a proiectului de Acreditare
Erasmus+, 2020-1-RO01-KA120-SCH-095528, nu fac subiectul condițiilor de eligibilitate;
3. cadrele didactice candidate, care nu fac parte din echipa de management și implementare a proiectului de
Acreditărea Erasmus+, 2020-1-RO01-KA120-SCH-095528, nu pot face parte din comisia de evaluare și
selecție, pentru evitarea conflictului de interese;
4. profesorii de limba engleză/ franceză vor atașa diploma de licență ca dovadă pentru competența lingvistică
engleză/ franceză; în cazul acestora, probele lingvistice se echivalează cu punctajul corespunzător. Din fisa de
evaluare a probelor practice;
5. Punctajul minim pentru a fi admis este 70 puncte.
6. Nu se acceptă contestații.
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Procesul de selecție al candidaților:
Cadrele didactice, care doresc să facă parte din grupul țintă al acestui proiect, vor realiza un singur
document PDF de candidatură electronic, pe care il vor trimite la adresa de e-mail: secretariat@zincagolescu.ro in ordinea urmatoare:
1. Cerere de înscriere – Anexa 1
2. Acord cu utilizarea datelor personale în cadrul activităţilor proiectului, cu fotografierea, filmarea şi
procesarea fotografiilor şi filmărilor pentru diseminarile şi promovarea proiectului la nivel local,
naţional, transnational – Anexa 2
3. Copie după cartea de identitate
4. Copie după Certificatul verde de vaccinare/ trecere prin boală
5. CV Europass – engleză/ română
6. * Diploma de licență ca dovadă pentru competența lingvistică engleză/ franceză (doar pentru
profesorii de engleză/ franceză )


Documentele solicitate se vor ridica de la secretariatul liceului sau se vor descărca de pe website-ul
liceului https://zinca-golescu.ro, se vor printa într-un singur exemplar, se vor completa și apoi vor fi
scanate si salvate intr-un singur document PDF, în ordinea precizată mai sus, fiecare pagină fiind
numerotată.
 Cadrele didactice membre în echipa de management și implementare a proiectului de Acreditare
Erasmus+ sunt membri ai grupului țintă și beneficiari de activitate de formare implicit, dar vor
depune dosar de înscriere pentru selectarea temei de interes.
* Fiecare dosar va primi un numar de inregistrare.
 Absența unuia sau a mai multor documente necesare duce la respingerea dosarului de
candidatură.
 În urma evaluării tehnice a dosarelor de candidatură și a probelor practice, echipa de evaluare si
selecție va alege cadrele didactice, care vor face parte din grupul țintă al activităților proiectului.
Notă: Nu se acceptă contestații.
Etapele finanțării:
Cadrele didactice selectate au responsabilitatea de a-și deschide un cont în euro la banca BRD, în termen de
3 zile lucrătoare după afișarea rezultatelor procesului de evaluare și selecție.
Grantul se virează în proporție de 80% din suma aferentă, menționată în contractul individual, înainte de
participarea la activitatea de formare, iar decontul în valoare de 20% se virează după primirea decontului
de la ANPCDEFP, în condițiile în care cadrul didactic beneficiar și-a îndeplinit la timp toate
responsabilitățile cuprinse în fișa de atribuții.
Rezultate asteptate in urma participarii la aceste activitati de mobilitate a personalului:
- dezvoltare personală, profesională şi socială prin dezvoltarea de competenţe (cunoştinţe, abilităţi,
atitudini) într-un context internaţional precum şi recunoaşterea acestor competenţe
- îmbunătăţirea procesului de predare, formare şi învăţare a profesioniştilor din domeniile educaţie, formare
şi tineret
- învăţarea sau aprofundarea unor limbi străine (creşterea competenţelor lingvistice)
- conştientizarea importanţei şi înţelegerea unor culturi şi ţări noi, dezvoltând astfel sentimentul de
apartenenţă la valorile europene şi implicarea activă în comunitate
- dezvoltarea capacităţii organizaţionale în contextul cooperării europene şi internaţionale
- crearea de legături între educaţia formală, învăţarea nonformală şi formarea profesională
- urmărirea unor sinergii cu câmpul muncii şi antreprenoriatul
- suport curs “ Gandire critica si creative pentru cetatelie active” ( engleza, franceza, romana)

Erasmus+ KA121, 2021-1-RO01-KA121-SCH-000019456

- brosuri despre drepturile omului
- brosura cu povesti ale voluntarilor pentru drepturile omului
- Camapanii de constientizare a responsabilitatii civile organizate cu elevii
- ghid de bune practice pentru orientarea in cariera cuprinzand fise psihopedagogice care evidentieaza
optiunile de cariera ale elevilor, meserii traditionale si neconventionale, activitati interactive de descoperire
a calitatilor personale
- ghid cu resurse educationale originale STEM (romana, engleza, franceza)
Certificare:
-

Certificat de participare la curs/job shadowing

-

Certificat de Mobilitate Europass

Drepturile participantilor la mobilitati:
-

Pregatire pegagogica, lingvistica si culturala;

Participare activitate de formare in scopul schimbului de experienta si a transferului de bune
practici;
Finantarea pe baza de contract a costurilor prilejuite de activitatea de formare (80% inainte de
plecarea la activitatea de formare si 20% dupa evaluarea proiectului si aprobarea decontului).
-

Obtinerea de Certificat de participare la curs/job shadowing si Certificat de Mobilitate Europass.

Obligatiile participantilor la mobilitati:
Respectarea prevederilor contractuale si a solicitarilor echipei de management si implementare a
proiectului, precum si o colaborare eficienta cu participantii la proiect.
-

Participarea la stagiile de pregatire pedagogica, lingvistica si socio-culturala.

Elaborarea materialelor de prezentare si promovare a Colegiului National „Zinca Golescu” si a
sistemului de invatatmant din Romania, cu accent pe tematica activitatii de formare alese.
Participarea la activitatea de formare in proportie de 100%, respectarea planului si programului de
lucru in cadrul mobilitatii si raportarea zilnica a activitatii desfasurate.
-

Completare chestionare on-line.

-

Elaborarea materialelor necesare derulaii proiectului

-

Participarea la realizarea activitatilor de diseminare si valorizare a rezultatelor proiectului

-

Elaborarea raportului individual, conform formularului emis de catre ANPCDEFP

-

Depunerea setului de documente originale privind participarea la activitatea de formare.
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Calendarul procesului de selecție:
Etapă

Nr
crt.

Depunere dosare candidatură
Evaluare tehnică
Evaluare capacitate de diseminare-română
Evaluare competențe digitale
Evaluare competente de receptare a unui mesaj audiat în limba
engleză
6. Evaluare competențe de comunicare orală în limba engleză
7. Evaluare competențe de comunicare scrisă în limba engleză
8. Afișare rezultate selecție
1.
2.
3.
4.
5.

Perioadă
09.06.2022, orele 18
09.06.2022 – 10.06.2022
10.06.2022, orele 11:00 -11:30
10.06.2022, orele 11:30 -12:00
10.06.2022, orele 12:00 -12:30
10.06.2022,orele 12:30 - 13:30
10.06.2022, orele 13:30 -14:00
13.06.2022

Bibliografie:
http://www.erasmusplus.ro/
https://europass.cedefop.europa.eu/ro
http://www.anpcdefp.ro/
http://zinca-golescu.ro/
NOTĂ:
Anexat se regasesc cererea de inscriere, acordul de utilizare a datelor personale, declaratia de
confidentialitate si fisa de evaluare.

Coordonator/Manager proiect,
Prof. Grecu Aida-Mihaela
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ANEXA 1.
CERERE DE ÎNSCRIERE
Erasmus+ KA121
2021-1-RO01-KA121-SCH-000019456

Subsemnat ul/a …………………………………………………………………………………, cadru
didactic la Colegiul National „Zinca Golescu”, Pitesti, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la selecţia pentru
constituirea grupului țintă al proiectului Erasmus+ KA121, 2021-1-RO01-KA121-SCH-000019456, care se
derulează în perioada 01.09.2021 – 30.11.2022.
Menţionez că îndeplinesc condiţiile de înscriere în cadrul proiectului, fiind titular/ detașat/
suplinitor
la
Colegiul
National
„Zinca
Golescu”,
Pitesti
specialitatea
………………………………………., cu o vechime de………ani de predare în specialitate la nivelul
Colegiul National „Zinca Golescu”, Pitesti.
Tema pentru care mă înscriu este (a se completa cu DA sau NU):
Cursuri gândire critică și creativă
Cursuri drepturile omului
Cursuri orientare în carieră
Cursuri STEM
Job shadowing
*se mentioneaza o singura tema
Datele mele de contact sunt:
-telefon
…………………………………………………………………………………………………………
e-mail
…………………………………………………………………………………………………………
Subsemnat ul/a , …………………………………………………………………………………,
declar că informaţiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete şi corecte în fiecare detaliu.

Data:

Nume și prenume:

Semnătură candidat:

Doamnei Director al Colegiului National „Zinca Golescu”, Pitesti
OBS: membrii din echipa de atragere de fonduri europene prin elaborarea formularului de aplicație pentru Acreditărea
Erasmus+, 2020-1-RO01-KA120-SCH-095528, sunt membri de drept în echipa de implementare a proiectului și beneficiari ai
activităților de formare prevăzute în proiectul Erasmus+ KA121, 2021-1-RO01-KA121-SCH-000019456. Completarea cererii se
face în scopul identificării temei de interes.
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ANEXA 2

Acord de utilizare a datelor personale
Erasmus+ KA121
2021-1-RO01-KA121-SCH-000019456

Subsemnatul/Subsemnata,___________________________________________________________
, CNP_______________________________, cadru didactic la Colegiul National „Zinca Golescu”, Pitesti,
declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele
personale în vederea participării la activitățile proiectului Erasmus+ KA121, 2021-1-RO01-KA121-SCH000019456, precum și cu fotografierea, filmarea şi procesarea fotografiilor şi filmărilor pentru diseminarile
şi promovarea proiectului la nivel local, naţional, transnațional.
Am luat la cunoştinţă că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate
cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind
protecţia persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpuse prin
Legea nr. 506/2004.

Nume și Prenume:

Data:

___________________________________
Semnătura:

Doamnei Director al Colegiului National „Zinca Golescu”, Pitesti
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ANEXA 3.
DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE

Numele:
Instituţia:
Membru in comisia de evaluare si selectie, in proiectul Erasmus+ KA121, 2021-1-RO01-KA121SCH-000019456
Cunosc că am obligaţia să nu divulg nicio informaţie la care am acces prin activitatea mea în calitate de
membru in comisia de evaluare si selectie, dacă această informaţie face obiectul unei solicitări privind
păstrarea confidenţialităţii, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
Mă angajez:
1. să păstrez confidenţialitatea/să respect restricţiile privind orice informaţie la care am acces pe parcursul
activităţii mele în calitate de membru in comisia de evaluare si selectie;
2. să nu divulg unor terţi*) şi/sau să pun la dispoziţia acestora informaţiile care ar putea afecta imaginea si
integritatea participantilor la procesul de evaluare si selectie şi la care am acces cu ocazia participarii în
calitate de membru in comisia de evaluare si selectie a grupului tinta pentru activitatile de formare
prevazute in proiectul Erasmus+ KA121, 2021-1-RO01-KA121-SCH-000019456;
4. să nu folosesc nicio informaţie în beneficiu personal şi/sau al unei terţe părţi.
*) Prin terţi se înţelege orice persoană care nu este persoană împuternicită a autorităţii publice cu atribuţii de control
oficial.

Data :
Semnătura:

Doamnei Director al Colegiului National „Zinca Golescu”, Pitesti
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ANEXA 4.
FIȘĂ DE EVALUARE
pentru alegerea grupului țintă al proiectului Erasmus+ KA121
2021-1-RO01-KA121-SCH-000019456

Nume candidat:
Nr.Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Documente
Punctaj
Evaluare
Dosar candidatură PDF
10
Probă evaluare competențe receptare mesaj audio –engleză
20
Probă evaluare competențe poducere mesaj scris -engleză
10
Probă evaluare competențe producere mesaj oral -engleză
20
Probă evaluare capacitate de diseminare a activităților proiectului 20
română
6.
Probă evaluare competențe digitale
20
TOTAL
100 p
Notă: 1. Cadrele didactice din echipa de management și implementare a proiectului Erasmus+ KA121,
2021-1-RO01-KA121-SCH-000019456 sunt membri de drept în grupul țintă si beneficiari ai activitatilor de
formare prevazute in proiect.
2. Profesorii de limba engleză/ franceză vor atașa diploma de licență ca dovadă pentru competența
lingvistică engleză/ franceză; în cazul acestora, probele lingvistice se echivalează cu punctajul corespunzător
3. Punctajul minim pentru a fi admis este 70 puncte.
4. Nu se acceptă contestații.
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