LICEUL TEHNOLOGIC
„GHEORGHE ŞINCAI”
TÂRGU MUREŞ

APEL de SELECŢIE pentru GRUPUL ȚINTĂ al
Proiectului ERASMUS+ „Different but together”
Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de elevi și cadre
didactice în vederea participării la activitățile din cadrul Programului ERASMUS+, intitulat
“Different but together”, proiect de tip KA229 - parteneriat strategic în domeniul educației şcolare,
pentru sustinerea schimbului de bune practici. Proiectul este coordonat de Liceul Tehnologic
„Gheorghe Șincai” - Târgu Mureș, iar școlile partenerii sunt următoarele:
-

Stredni odborne uciliste elektrotechnicke - Plzen (Cehia),
IIS Verona Trento - Messina (Italia),
4 Epal Kavalas - Kavala (Grecia),
Suleyman Demirel Anatolian High School - Ankara (Turcia).

SELECȚIA GRUPULUI ȚINTĂ – CADRE DIDACTICE
Grupul ţintă – cadre didactice va fi format din 20 de cadre didactice de la Liceul
Tehnologic “Gheorghe Șincai”, Târgu Mureș. Selecția cadrelor didactice se va face în baza
procedurii afișate pe site-ul școlii.
Selecţia cadrelor didactice se realizează în condiţiile respectării egalităţii de şanse (etnie, sex,
religie, dizabilităţi, categorie socială), este obiectivă, transparentă şi nediscriminatorie.
Evaluarea dosarelor va fi realizată de către o echipă mixtă formată din: coordonatorul
proiectului, directorul instituției, membrii echipei de proiect.
Cadrele didactice care doresc să facă parte din grupul țintă depun la coordonatorul
proiectului (sala 24) o scrisoare de intenție prin care își manifestă interesul în acest sens. Pentru
elaborarea scrisorii de intenție se recomandă să se aibă în vedere Anexa 9 privind Criteriile de
selecție ale scrisorii de intenție.
Procesul de selecţie a cadrelor didactice din grupul țintă se va derula conform graficului:

23 – 26 septembrie 2019, depunerea scrisorii de intenție;
27 septembrie 2019, test la limba engleză;
30 septembrie 2019, anunţarea rezultatelor finale ale selecției la Panoul
Erasmus+.
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Selecția candidaților pentru participarea la proiectul „Different but together” cu numărul de
referinţă 2019-1-RO01-KA229-063163_1 se va realiza în urma punctajului obținut de aceștia
conform baremului: scrisoare de intenție - 50p., test de limba engleză - 50p. În selecţia cadrelor
didactice se va ţine cont de: disponibilitatea de a fi implicat în activități extrașcolare, capacitatea
organizatorică, cunoaşterea programelor europene, abilitatea managerială a unui proiect, capacitatea
de lucru în echipă, cunoştinţele de operare IT, cunoştinţele de limba engleză.
În cazul unui punctaj egal, departajarea se va face în funcţie de activitățile extrașcolare
desfășurate în anul școlar anterior, la recomandarea resonsabilului cu activități extrașcolare.
Rezultatul selecţiei va fi ADMIS/RESPINS.
Nu se admit contestaţii.
După realizarea preselecției de către comisie, primele 20 de cadre didactice din clasamentul
rezultat în urma selecției vor depune la coordonatorul de proiect (sala 24) un dosar de candidatură,
care va cuprinde următoarele documente:
1. Cerere de înscriere adresată Comisiei de management a proiectului (Anexa 5);
2. Copie după cartea de identitate;
3. Declaraţie de conformitate (Anexa 6);
4. Declarație de consimțământ privind prelucrarea date personale (Anexa 7);
5. Declaraţia privind graficul privind timpul liber ce poate fi alocat activităţilor proiectului (Anexa
8);

Coordonator proiect,
Prof. Roxana Hobai

Director,
Prof. ing. Antonia Maria Rauca
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