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Procedură de selecție profesori pentru mobilitățile în cadrul proiectului de staff job 

shadowing ERASMUS + , cu titlul „PEDA GREEN - educație ecologică sustenabilă în 

învățământul vocațional pedagogic” 

 

Nr. de referință: 2022-1-RO01-KA122-VET-000073570 

Perioada de derulare: 01.12.2022 – 31.05.2024 
 

 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 
 

I.1. Scopul 
Prezenta procedură a fost elaborată în vederea selectării grupului profesoral de 

implementare a proiectului de staff job shadowing „PEDA GREEN - educație ecologică 

sustenabilă în învățământul vocațional pedagogic”, contract  nr.  2022-1-RO01-KA122-VET-

000073570, finanțat de UE prin Programul Erasmus+ și derulat de Colegiul Național Pedagogic 

„Andrei Șaguna” din Sibiu în perioada 01.12.2022- 31.05.2024.  

 

I.2. Scurt rezumat al proiectului  
"Învățăm și inovăm, pentru că ne pasă!" este mottoul pavilionului Noii Zeelande la 

Expoziția Mondială 2020 din Dubai care are ca una din cele trei teme principale dezvoltarea 

durabilă. În spiritul acestui motto am inițiat proiectul PEDA-GREEN în colegiul nostru. 

Dorința și nevoia noastră de formare profesională derivă din necesitatea de a eficientiza 

educația ecologică din România, în baza unor principii didactice și tehnologii metodice 

adaptate nevoilor de învățare ale generațiilor de azi și care fac posibilă dobândirea 

competențelor secolului al XXI-lea. Prin acest proiect vom crește calitatea actului 

educațional în colegiul nostru prin dobândirea de către profesorii participanți la job 

shadowing de competențe metodice în domeniul abordărilor transdisciplinare și aplicate, 

care pot fi implementate în medii de învățare outdoor. Aceste competențe le vom forma mai 

apoi la elevii noștri, viitori învățători și educatori, pentru a asigura calitatea educației 

ecologice la vârste timpurii. 

 

“We learn and innovate because we care!” is the motto in the New Zealand Pavilion in 

World Expo 2020’s in Dubai, one of whose three main districts is dedicated to 

sustainability. In the spirit of this motto, we launched the project PEDA-GREEN in our 

College. Our need and wish for vocational training stems from the imperative demand to 

streamline environmental education in Romania, based on teaching principles and 

methodological technologies tailored to the learning needs of present generations, 

facilitating the acquisition of 21st century skills. Through this project, we increase the 

quality of the educational process in our school through the acquisition of methodological 

skills by participating teachers, in the field of cross-curricular applied approaches which 

can be implemented in outdoor learning environments. The key competences will thereafter 

be trained with our students, prospective teachers and educators, in order to ensure an 

efficient environmental education at early ages. 
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II. CRITERII DE SELECȚIE A GRUPULUI PROFESORAL DE IMPLEMENTARE A 

PROIECTULUI 
 

II.1. CRITERII DE ELIGIBILITATE 

● Participantul trebuie să fie profesor metodist/mentor/îndrumător de practică 

pedagogică la Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”, Sibiu; profesorul 

predă ore de  specialitate în domeniul psihopedagogic și/sau participă la organizarea 

și buna desfășurare a practicii pedagogice. 

● Documentele de aplicație trebuie să fie complet și corect întocmite; 

                 II.2. CONDIȚII DE SELECȚIE 

● Participare activă la întocmirea dosarului de aplicație a proiectului; 

● Cunoștințe cel puțin medii de limbă engleză și/sau germană; 

● Cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office, instrumente digitale pentru 

predarea online. 

● Bune abilități de comunicare și diseminare a informațiilor; 

● Cunoștințe de cultură generală (în special în domeniul dezvoltării durabile- în 

concordață cu tema activităților incluse în proiect); 

● Implicare în alte proiecte, activități de voluntariat, activități extrașcolare; 

● Capacitate de lucru în echipă; 

● Responsabilitate, seriozitate, angajament de participare la activitățile proiectului și 

disponibilitate (chiar și în weekend-uri/vacanțe); 

● Creativitate și spirit inovativ în domeniul de competență pedagogică, didactică și 

tehnologică; 

● Dorința de cunoaștere și dezvoltare personală continuă. 

 

                 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. 

● CV în format Europass – salvat pdf (model- Anexa 2)- se va trimite la următoarea 

adresă: diana_zoppelt@yahoo.com  

 

III. DISEMINAREA PROIECTULUI ÎN RÂNDUL PROFESORILOR 
III.1. Informarea profesorilor are în vedere două aspecte principale: 

● cunoaşterea obiectivelor şi a activităţilor proiectului (pagina web a liceului/Cancelaria virtuală, 

GC) 

● cunoaşterea datelor necesare pentru implicarea în grupul ţintă (prezenta procedură) 

       III.2. Dosarele de candidatură se trimit online prin e-mail de către profesori secretarului 

comisiei de selecție organizate la nivelul unităţii şcolare/ coordonatorului proiectului. 

 III.3. Toate dosarele de candidatură ale profesorilor sunt arhivate digital într-un folder 

special destinat procedurii de selecție din cadrul proiectului de pe platforma Google 

Classroom. 

                  III.4. Evaluarea şi selecţia. 

      Atribuții ale comisiei de evaluare/selecție: 

● Analiza  documentelor de  înscriere de către membrii  comisiei  de  selecție şi verificarea 

îndeplinirii cerinţelor privind criteriile de eligibilitate şi a condițiilor de selecție; 

● Completarea fişei de evaluare/candidat (Anexa 4). Acordarea punctajelor în consens şi 

ierarhizarea candidaţilor în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute; 

mailto:diana_zoppelt@yahoo.com
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● Întocmirea procesului verbal de selecție (Anexa 3); 

● Centralizarea rezultatelor selecției; 

● Afişarea rezultatelor selecţiei prin mijloacele de informare menţionate (pagina web a școlii/ 

Cancelaria virtuală, GC), conform calendarului din Anexa 5. 

● Întocmirea raportului activităţii de selecţie. 

 

Eventualele contestaţii se rezolvă de către comisia de contestații 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 va întocmi un raport privind 

selecţia participanţilor. Raportul trebuie să cuprindă: 

- data şi contextul sesiunii de evaluare; 

- componenţa comisiei; 

- 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 gestiunea proiectului 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  proiectului Erasmus+ 

„PEDA GREEN - educație ecologică sustenabilă în învățământul vocațional pedagogic”. 

 

Orice modificare a componenţei grupului de implementare va fi anunţată nemijlocit echipei de 

gestiune a proiectului. 

 

Menţiuni suplimentare: 

• Selecţia participanţilor se va realiza astfel încât participanții la proiect să aibă doemniul de 

specialitate diferit ca să se acopere majoritatea ariilor curriculare; 

• Se vor stabili în ordinea punctajului obținut ca urmare a aplicării procedurii de selecție 3 cadre 

didactice cu statut de rezerve; 

• 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 împreună cu coordonatorul proiectului) 
 

V.(1) Componența comisiei de selecție/evaluare este următoarea: 

▪ trei membri (coordonatorul pentru implementarea programelor și proiectelor educaționale, 

coordonatorul proiectului și responsabilul comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în 

carieră din Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu); 

(2) Unul dintre membrii evaluatori îndeplinește și funcția de secretar al comisiei de 

selecție/evaluare. 

(3) Atribuțiile comisiei de selecție/evaluare sunt: 
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▪ informarea persoanelor interesate cu privire la procedura de selecție; 

▪ primirea dosarelor candidaților; 

▪ evaluarea dosarelor candidaților pe baza criteriilor de selecție stabilite; 

▪ stabilirea candidaților admiși și a rezervelor; 

▪ 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: https://forms.gle/5ybHR9YzjwWb5cUu6  

2. Completarea formularului 

3. Apăsarea  butonului „Submit”/ „Trimite” 
 

 

 

 

ANEXA 2 
 

CURRICULUM VITAE: https://www.curriculum.ro/model-cv-europass-romana/ 

 

 
Se trimite pe adresa de e-mail a secretarului comisiei de selecție: 

diana_zoppelt@yahoo.com 

 

 

  

https://forms.gle/5ybHR9YzjwWb5cUu6
https://www.curriculum.ro/model-cv-europass-romana/
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ANEXA 3 
 

 

 

 

PROCES VERBAL SELECȚIE CADRE DIDACTICE 
 

 

 

Încheiat astăzi,  ___________cu ocazia evaluării dosarelor de candidatură a profesorilor 

care doresc să participe la activităţile organizate în cadrul proiectului „PEDA GREEN - 

educație ecologică sustenabilă în învățământul vocațional pedagogic”, nr. de contract 2022-1-

RO01-KA122-VET-000073570, finanţat de Uniunea Europeană. 

Au fost analizate un număr de  dosare ale candidaţilor. Punctajele obţinute de candidaţi 

sunt prezentate în tabelul următor: 

 

Nr. 

crt. 

Numele candidatului Punctaj Rezultat 

 Se vor trece candidaţii 

în ordine alfabetică 

Conform 

fișei de evaluare 

Admis/Rezervă/Respins 

1    

2    

    

    

 

 

 

COMISIA DE SELECŢIE: 
 

Coordonator proiect, 

  (numele)  (semnătura)  
 

Responsabil cu formarea și dezvoltarea profesională, 

  (numele)  (semnătura) 
 

 

Coordonator proiecte educative, 

  (numele)  (semnătura) 
 

 

  



 

 

 

7 

 

ANEXA 4 

                                            FIȘĂ DE EVALUARE 
 

Nr. 

crt

. 

Criterii de selecție 
Nr. maxim de 

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) 

1. Profesor titular al CNPAS cu activitate de predare în 

domeniul formării profesionale psihopedagogice sau 

profesor TIC. 

 ELIGIBIL 

DA/NU 

 

2. CV-ul candidatului a fost primit și înregistrat de către secretarul 

comisiei de selecție. 

ELIGIBIL DA/NU  

3. A participat la pregătirea și elaborarea documentelor de aplicație 

pentru proiect. 

 20 puncte  

4. Este informat cu privire la conținutul proiectului și înțelege 

obiectivele proiectului, modul lui de realizare și rezultatele 

așteptate ale acestuia, putând formula contribuția pe care o poate 

aduce la implementarea proiectului. 

15 puncte  

5. Competenţe de comunicare în limba engleză. 5 puncte 
1-3 nivel mediu 

4-5 nivel avansat 

 

6. Competenţe de comunicare în limba germană. 5 puncte 
1-3 nivel mediu 

4-5 nivel avansat 

 

7. Competenţe şi abilităţi în utilizarea didactică a noilor tehnologii 

informaţionale şi de comunicare (redactare documente Microsoft 

Office, accesarea OER, instrumente digitale cu relevanță didactică 

accesibile în internet). 

10 puncte 
 

 

8. Poate numi proiecte/ activități extrașcolare/ informale pe care le-a 

organizat, dintre care unul cu tematică din domeniul dezvoltării 

durabile.  

5 puncte 

 

 

9. Asumarea contributiei active la realizarea ghidului de activități 
didactice pentru formarea de competențe verzi, așa cum acesta 

este prevăzut în aplicația proiectului, prin propunerea și 
redactarea în formă finală a cel puțin uneia dintre activitățile 

care vor fi cuprinse în ghid. 

10 puncte  

10. Numește două posibilităţi de motivare a elevilor de la profilul 

pedagogic pentru a participa la activităţile proiectului. 

10 puncte  

11. Există disponibilitate de a desfăşura activităţi non-formale în 

concordanţă cu obiectivele proiectului (timpul alocat pentru 

proiectarea, implementarea şi evaluarea proiectului). 

5 puncte  

  

12. 

Există disponibilitate de timp pentru a verifica zilnic e-

mailul, pagina e-twinning a proiectului şi pentru a răspunde 

prompt la solicitări. 

5 puncte  

 

13. 
Își asumă respectarea termenelor limită în activităţile asociate 

proiectului. 

5 puncte  

14. Are experienţă în diseminarea rezultatelor și deschidere pentru 

a împărtăşi experienţe si bune practici la nivel naţional. 

5 puncte  

 TOTAL 100 puncte  
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ANEXA 5 
 

 

ETAPELE DE SELECȚIE 
 

ETAPE TERMEN 

 Informarea profesorilor 10 - 14 octombrie 2022 

 Depunerea/Trimiterea dosarelor/ documentelor de 

înscriere 

15 - 30 octombrie 2022 (ora 23:59) 

 Analiza și evaluarea dosarelor de candidatură 01 - 04 noiembrie 2022 

 Selecția participanților 04 noiembrie 2022 

 Afișarea rezultatelor 07 noiembrie 2022 

Depunerea contestațiilor și  publicarea listei finale 07 - 09 noiembrie 2022 

 


