DEPUNEREA DOSARELOR CANDIDAŢILOR PENTRU
PARTICIPAREA LA PROIECTUL “COMPETENŢE
SPORITE PENTRU CADRELE DIDACTICE PRIN
INTERMEDIUL CURSURILOR DE FORMARE
ERASMUS +”
Contract numărul -2016-1-RO01-KA101-024047

În perioada 26.09.2016-05.10.2016 se depun dosarele de
către
profesorii care doresc sa participle la desfăşurarea proiectului Erasmus+
la secretariatul liceului (cu număr de înregistrare).
Comisia de selecţie va analiza dosarele în cadrul unor interviuri cu
fiecare profesor candidat şi va selecta un numar de 3 profesori şi 3
învăţători şi de asemenea un membru al echipei de conducere a liceului.
Va desemna de asemenea şi câte o rezervă dintre profesorii candidaţi
respectiv învăţătorii candidaţi, pentru cazul unor întâmplări care ar face
indisponibil(i) un(i) candidat(i) selecţionat(i).
Pe data de 7 octombrie comisia va anunţa
dosarelor.

rezultatele evaluării

Candidaţii şi Comisia de selecţie vor avea în vedere următoarele
condiţii eliminatorii:
 Candidaţii trebuie să posede cunostinţe de bază în utilizarea
calculatorului (dovedibile prin certificate de perfecţionare, ECDL,
etc)
 Candidaţii trebuie să dovedească cunoştinţe de limba engleză
care să le permită audierea cursurilor de formare (dovedită prin

documente emise de o autoritate în materie iar pentru candidații
care au pe diploma de licență/absolvire, ca specializare, limba
engleză, este suficientă prezentarea copiei de pe diplomă)
 Calificativul “Foarte Bine” în ultimii 3 ani de zile ( se vor ataşa copii
după calificativele obţinute)
 Nu este permisă înscrierea candidaţilor care au fost sancţionaţi în
ultimii 3 ani
 Nu este permisă înscrierea candidaţilor care pe toată perioada de
desfăşurare a proiectului (2016-2018) sunt pensionari sau
pensionabili
Comisia va puncta - pentru a stabili o ierarhie a candidaţilor
următoarele:
 Rezultate foarte bune obţinute în pregătirea elevilor
materializate în procente mari de promovabilitate la examenele
naţionale şi, respectiv premii la olimpiadele şcolare pe ultimii 3
ani astfel:
1. Pentru procente între 1% şi 60% ………………………0 pct
2. Pentru procente între 61% şi 80% ………………………5 pct
3. Pentru procente între 81% şi 94%..................................7 pct
4. Pentru procente între 95% şi 100%..............................10 pct
5. Pentru premii la olimpiade şcolare
a) La nivel sector Premiul I……………………..5 pct
Premiul II……………………4 pct
Premiul III…………………..3 pct
Menţiune…………………….1 pct
b) La nivel municipiu Premiul I……………………..8 pct
Premiul II…………………… 7 pct
Premiul III………………….. 6 pct
Menţiune…………………….. 5 pct
c) La nivel naţional Premiul I……………………..12 pct

Premiul II……………………11 pct
Premiul III…………………..10 pct
Menţiune…………………….9 pct
d) La nivel international Premiul I…………………20 pct
Premiul II……………… 19 pct
Premiul III………………..18 pct
Menţiune………………….17 pct
 Manifestă activ dorinţa de perfecţionare (se depun copii după
adeverinţe de perfecţionare cu credite transferabile pe ultimii 3
ani)
1. Pentru cursuri cu 5-10 credite………………………10 pct
2. Pentru cursuri cu 10-20 credite……………………..15 pct
3. Pentru cursuri cu 20-25 credite………………………20 pct
4. Pentru cursuri cu mai mult de 25 credite……………30 pct
Rezultatele vor fi anunţate pe data de 10 octombrie. Acestea vor putea fi
contestate pe data de 12 octombrie (contestaţia se va depune la
secretariat între orele 10 şi 14).În perioada 17 octombrie-19 octombrie se
rezolvă contestaţiile şi se vor stabili candidaţii care vor participa la
proiect. Rezultatele definitive se vor anunta pe 19 octombrie ora 12.

Coordonator proiect
Prof. Viorel Mijache

