Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna“ Sibiu
Aleea Turnu Roșu, Nr. 2
RO - 550361 Sibiu
 0269-434002; Fax: 0269-433410
E-mail: cnpas_sb@yahoo.com; www.cnandreisaguna.ro

Nr.1/9.11.2020

Procedură de selecție profesori pentru proiectul de parteneriat cu schimb interșcolar
din cadrul programului ERASMUS + , cu titlul „ERASMUS FOR FUTURE
- Young Europeans facing climate change as common challenge”
Nr. de referință: 2020-1-DE03-ka229-077300_2
Perioadă de derulare: 2020-2022

I. DISPOZIȚII GENERALE
I.1. Scopul
Prezenta procedură a fost elaborată în vederea selectării grupului profesoral de
implementare a proiectului „ERASMUS FOR FUTURE- Young Europeans facing
climate change as common challenge”, contract nr. 2020-1-DE03-ka229-077300_2,
finanțat de UE prin Programul Erasmus +, Acțiunea cheie 2 și derulat de Colegiul
Național Pedagogic „Andrei Șaguna” din Sibiu în calitate de partener, alături de alte
patru instituții școlare din următoarele țări: Germania ( coordonator proiect),
Turcia, Spania și Danemarca în perioada 01.09.2020- 31.08.2022. (Dat fiind contextul
actual, există discrepanțe între proiect și realizarea acestuia, existând posibilitatea
prelungirii colaborărilor în vederea derulării mobilităților).
I.2. Scurt rezumat al proiectului
https://drive.google.com/file/d/16tfGz49wxRqi6RqrwfkoVhJmnsnK7KNU/view?usp
=sharing ( engleză)
https://drive.google.com/file/d/1HJIy4AVzygpAmvr47L_SZ2yKtzmaPUkM/view?us
p=sharing (română)

II. CRITERII DE SELECȚIE A GRUPULUI PROFESORAL DE IMPLEMENTARE A
PROIECTULUI
II.1. CRITERII DE ELIGIBILITATE
 Participantul trebuie să fie profesor al Colegiului Național Pedagogic „Andrei
Șaguna”, Sibiu;
 Documentele de aplicație trebuie să fie complete și corect întocmite;
II.2. CONDIȚII DE SELECȚIE
 Cunoștințe cel puțin medii de limbă engleză ( limba de desfășurare a
proiectului);
 Bune abilități de comunicare și diseminare a informațiilor;
 Cunoștințe de operare pe calculator;
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Cunoștințe de cultură generală ( în special în domeniile științe și educație
civică- în concordață cu tipurile de activități incluse în proiect);
Implicare în alte proiecte, activități de voluntariat, activități extrașcolare;
Capacitate de lucru în echipă;
Disponibilitate ( chiar și în weekend-uri/ vacanțe);
Dorința de cunoaștere și dezvoltare personală continuă;
Creativitate;
Responsabilitate, seriozitate, angajament de participare la activitățile
proiectului;
Motivație puternică pentru implicarea în proiect.

II.3. CONȚINUTUL DOSARULUI/ DOCUMENTE DE PARTICIPARE
 Formular de înscriere ( de tip chestionar google dox- Anexa 1)- va fi
preluat automat (digital) de comisia de selecție/evaluare
 CV în format Europass – salvat pdf ( model- Anexa 2)- se va trimite la
următoarea adresă: ioana.muntean@cnandreisaguna.ro
III. DISEMINAREA PROIECTULUI ÎN RÂNDUL PROFESORILOR
III.1. Informarea profesorilor are în vedere două aspecte principale:
 cunoaşterea obiectivelor şi activităţilor proiectului ( pagina web a liceului)
 cunoaşterea datelor necesare pentru implicarea în grupul ţintă ( prezenta procedură)
III.2. Depunerea dosarelor de candidatură/ documentelor de participare se
realizează de către profesori la secretarul comisiei de selecție organizate la nivelul
unităţii şcolare/ coordonatorul proiectului. ( în contextul scenariului roșu se respectă
pașii menționați la punctul II.3).
III.3. Toate dosarele de candidatură ale profesorilor sunt păstrate într-un biblioraft
special/ digitalizate într-un folder special destinat proiectului de pe platforma Google
classroom.
III.4. Evaluarea şi selecţia.
Atribuții ale comisiei de selecție:
 analiza documentelor de înscriere de către membrii comisiei de selecție şi verificarea
îndeplinirii cerinţelor privind condițiile şi a criteriilor de eligibilitate;
 completarea fişei de evaluare/candidat (Anexa 4). Acordă punctajele în consens şi
ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute;
 întocmirea procesului verbal de selecție (Anexa 3);
 centralizarea rezultatelor selecției;
 afişarea rezultatelor selecţiei prin mijloacele de informare menţionate (pagina web/
avizier Erasmus)- conform calendarului din Anexa 5.
 întocmirea raportului activităţii de selecţie.
Eventualele contestaţii se rezolvă de către comisia de analiză a candidaturilor în termen de 2
zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor.
IV. Dispoziţii finale (1)
IV.1. În termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea selecției, comisia de selecţie va întocmi
un raport privind selecţia participanţilor. Raportul trebuie să cuprindă:
- data şi contextul sesiunii de evaluare;
- componenţa comisiei;
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- scurtă descriere a desfăşurării procesului de selecție;
- lista cu rezultatele finale ale evaluării.
IV.2. Formularele de înscriere şi documentele candidaților, însoţite de toate
documentele de evaluare elaborate de comisia de selecţie semnate de toţi membrii,
raportul comisiei însoţit de listele finale fac parte din documentaţia proiectului şi vor fi
gestionate conform deciziei echipei de management de proiect şi arhivate conform
prevederilor legale.
IV.3. Dosarele de candidatură ale participanților, precum și documentele elaborate de
comisia de evaluare pe parcursul procesului de selecție, fac parte din documentația
parteneriatului strategic “Erasmus for future- Young Europeans facing climate change as a
common challange”.

Orice modificare a componenţei grupului de implementare va fi anunţată echipei de
management a proiectului!
Menţiuni suplimentare:
• Selecţia participanţilor se va realiza respectând principiul egalităţii de şanse şi principiul
nondiscriminării (paritatea de gen, apartenenţă la o etnie, categorii sociale defavorizate
etc.);
• Departajarea candidaţilor în vederea selecţiei se va realiza în ordinea descrescătoare a
punctajelor obţinute, conform grilei de evaluare stabilite.
V. COMISIA DE SELECȚIE/ EVALUARE ( numită prin decizie internă de către
conducerea școlii)
V.(1) Componența comisiei de evaluare este următoarea:
 un președinte (directorul institutiei );
 trei-patru membri (responsabilul pentru implementarea programelor și proiectelor
educaționale, coordonatorul proiectului- responsabil al comisiei pentru dezvoltare
profesională și evoluție în carieră, responsabil al comisiei metodice a ariei curriculare om
și societate, responsabilul comisiei metodice de științe);
(2) Unul dintre membrii evaluatori îndeplinește și funcția de secretar al comisiei de
evaluare.
(3) Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:
 informarea persoanelor interesate cu privire la procedura de selecție;
 primirea dosarelor candidaților;
 evaluarea dosarelor candidaților pe baza criteriilor de selecție stabilite;
 stabilirea candidaților admiși;
 anunțarea rezultatelor procesului de selecție;
(4) Membrii comisiei de evaluare vor respecta următoarele reguli:
 responsabilitate și obiectivitate în evaluarea dosarelor candidaților în conformitate cu
criteriile de selecție stabilite;
 transparența procesului de selecție;
 respectarea termenelor stabilite.
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ANEXA 1
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Pași:
1. Selectarea link-ului aici
2. Completarea formularului
3. Apăsarea butonului „Submit”/ „Trimite”

https://forms.gle/fFqbx9hgGXRfjnkHA

ANEXA 2
CURRICULUM VITAE – model
https://drive.google.com/file/d/1U9sFCEzcB2YhJeueT0IW-M9HDPtjCdyW/view?usp=sharing
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ANEXA 3

PROCES VERBAL SELECȚIE PROFESORI

Încheiat astăzi,
cu ocazia selecţiei dosarelor de candidatură a profesorilor care doresc să
participe la activităţile organizate în cadrul proiectului „ERASMUS FOR FUTURE- Young
Europeans facing climate change as common challenge”cu nr. de referință: 2020-1-DE03ka229-077300_2, finanţat de Uniunea Europeană.
Au fost analizate un număr de
dosare ale candidaţilor. Punctajele obţinute de candidaţi
sunt prezentate în tabelul următor.
Nr.
Numele candidatului
Punctaj
Rezultat
crt.
Se vor trece candidaţii în ordine
alfabetică
1
2

COMISIA DE SELECŢIE:
Responsabil proiect :
(numele)
(semnătura)
Responsabil cu înregistrarea profesorilor
(numele)
(semnătura)

Director,
(numele)

(semnătura)

Conform fișei
de evaluare

Admis/Rezervă/
Respins
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ANEXA 4
FIȘĂ DE EVALUARE
Nr.
crt.

Criterii de selecție

Nr. maxim de puncte

1.

Experienţă
în
derularea
şi
implementarea de proiecte culturale,
de
mediu,
alte
proiecte
organizaţionale.

10 puncte

2.

Competenţe de comunicare în limba engleză

10 puncte
4 puncte nivel începător
7 puncte nivel intermediar
10 puncte nivel avansat

3.

Competenţe şi abilităţi în utilizarea
noilor tehnologii informaţionale şi de
comunicare (redactare documente
Word, Excel, PowerPoint, utilizarea
internetului, etc.).

10 puncte
4 puncte nivel începător
7 puncte nivel intermediar
10 puncte nivel avansat

4.

Am făcut parte/ coordonat proiecte/
activități cu tematici din domeniul
științelor sau al activităților de educație
civică.( Predau discipline precum: Științe
-Biologie, Fizică, Chimie- sau Discipline
socio-umane - Istorie, Geografie.

10 puncte
5 puncte pentru proiecte
10 puncte pentru specializare

5.

Disponibilitate de timp pentru a verifica 5 puncte
zilnic emailul, pagina de e-twinning a
proiectului şi pentru a răspunde prompt la
solicitările urgente

6.

Disponibilitate de a participa la activităţile
locale ( timp şi implicare)

10 puncte

7.

Disponibilitatea şi capacitatea de a
desfăşura activităţi non-formale în
concordanţă cu obiectivele proiectului
(timpul
alocat
pentru
proiectarea,
implementarea, evaluarea şi întocmirea
portofoliului activităţii)

10 puncte

8.

Experienţă în diseminarea rezultatelor

10 puncte

Nr. puncte acordat de comisia de
evaluare ( în corelație cu informațiile
oferite în formularul de înscriere, CV și
fișele de autoevaluare/evaluare a
activității anuale din anii anteriori)
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9.

Disponibilitatea pentru întocmirea unor
portofolii şi materiale de calitate în cadrul
activităţilor derulate (spirit de analiză şi
sinteză, coerenţă la nivel de conţinut a
materialelor, etc)

5 puncte

10.

Respectarea termenelor limită în activităţile
educative de la nivelul şcolii

10 puncte

11.

Deschidere pentru cunoaşterea şi înţelegerea 5 puncte
altor valori, de a împărtăşi experienţe si bune
practici la nivel naţional şi în cadrul
reuniunilor transnaţionale

12.

Posibilităţi de motivare a elevilor şi
părinţilor de a lua parte la activităţile
proiectului
TOTAL

5 puncte

100 puncte
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ANEXA 5
ETAPELE DE SELECȚIE
ETAPE

TERMEN

Informarea profesorilor

27 octombrie- 09 noiembrie 2020

Depunerea/Trimiterea dosarelor/ documentelor de înscriere 09- 11 noiembrie 2020
și analiza acestora

Selecția participanților

12 noiembrie 2020

Afișarea rezultatelor

12 noiembrie 2020

Depunerea contestațiilor și soluționarea lor prin publicarea 12-13 noiembrie 2020
listei finale

