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 ANUNȚ 
 

 Echipa de implementare a proiectului ”Performanță și deschidere prin Erasmus+” vă invită să participați la 

procesul de selecție a profesorilor ce vor beneficia de formare continuă prin cursurile din cadrul acestui proiect, 

cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, prin Agenția Naționala pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale.  

 Proiectul se derulează în perioada 2019-2021 și are ca obiective: 1. Dezvoltarea competențelor privind 

utilizarea instrumentelor TIC, în vederea creșterii calității și atractivității activităților de predare-învățare-

evaluare, în Colegiul Național Gheorghe Șincai; 2. Dezvoltarea competențelor privind educarea toleranței în 

context multicultural; 3. Susținerea profesorilor pentru dobândirea de know –how în domeniul folosirii corecte și 

eficiente a informației din mediul online. 

 Grup țintă- 12 profesori din Colegiul Național Gheorghe Șincai, București, membri ai ariilor curriculare- 

Limbă și comunicare, Matematică și Știinte ale Naturii, Arte, Tehnologii, Om și Societate, Consiliere și Orientare, 

Responsabili/Membri ai Comisiilor permanente si temporare  

 Perioada de depunere a dosarelor - 5.09.2019-20.09.2019.  Dosarele se vor depune la secretariatul unitații.  

  Perioada de evaluare a candidaturilor – 23.09.2019 -24.09.2019 

  Afișarea rezultate -  25.09.2019 (la avizier și pe site-ul unității)    

 Criterii de selecție 

1. profesor titular la Colegiul Național Gheorghe Șincai 
2. vechime în învățământ- minimum 5 ani 
3. expertiență  în redactarea/implementarea/coordonarea de proiecte locale/municipale/ 

naționale/internaționale 
4. cunoscător al limbii engleze minimum nivel A2 
5. calificativul FOARTE BINE in ultimii 5 ani 

 

 Componența dosarului de candidatură  

- Adeverință titular Colegiul Național  ”Gheorghe Șincai” 
- Adeverință din care să rezulte calificativul  FOARTE BINE pe ultimii 5 ani de activitate în învățământ 
- Act doveditor al competențelor lingvistice în limba engleză . În lipsa unui certificat, candidatul poate 

susține un test de verificare a cunoștințelor de limbă engleză, organizat  de comisia de selecție. 
- Scrisoare de intenție  
- CV Europass 
- Documente justificative privind experiența în realizarea de proiecte locale/ municipal/ naționale/ 

internaționale 


