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Nr……………/26.11.2021

ANUNȚ
Echipa de implementare a proiectului Performanță și Deschidere prin Erasmus+ anunță o
nouă perioadă de depunere a dosarelor, pentru selecția a 11 profesori (9 titulari și 2 rezerve), care vor
beneficia de formare continuă în țări europene.
Obiectivele proiectului:
O1: să asigure participarea a 6 profesori la cursuri structurate pentru dezvoltarea competențelor și
deprinderilor privind utilizarea instrumentelor TIC, în vederea creșterii creșterii calității și atractivității
activităților de predare-învățare-evaluare, începând cu anul școlar 2019-2020;
O2: să faciliteze integrarea tehnicilor inovativ-creative și abordarea crosscurriculară a disciplinelor
școlare prin valorificarea și transferul rezultatelor formării, pentru a crește cu cel puțin 2 procente media
pe școală la următoarea evaluare a cadrelor didactice de către elevi, an școlar 2020/2021;
O3: să asigure participarea a 6 profesori la cursuri structurate pentru dezvoltarea competențelor,
abilităților și deprinderilor privind educarea toleranței în context multicultural, promovarea
nondiscriminării, a acceptării diversității, în vederea dezvoltării unor activități de voluntariat/ proiecte
comunitare coordonate de către liceu și/sau în parteneriat cu instituții de profil în care să se implice cel
puțin 50% dintre elevii liceului, începând cu anul școlar 2021-2022;
O4: să susțină profesorii de liceu, prin dobândirea de know-how, în domeniul folosirii corecte și eficiente
a informației din mediul online, pentru a crește numărul elevilor care să posede cunoștințe solide în
cercetarea și documentarea școlară, începând cu anul școlar 2019-2020.

Perioada de depunere a dosarelor 27.11.2021-15.12.2021
Dosarele se depun fizic, la secretariatul liceului, sau pe e-mail smintina.rodica@cnghsincai.ro
Interviu/Proba practica TIC – 16.12.2021
Afișarea rezultatelor 17.12.2021

Criterii de selecție:
1. Profesor titular la Colegiul Național Gheorghe Șincai
2. Vechime în învățământ – cel puțin 5 ani
3. Participarea la proiecte(locale/municipale/naționale)
4. Participarea la activități extrașcolare și de voluntariat
5. Calificativul Foarte Bine în ultimii 5 ani școlari
6. Proba practică TIC
7. Interviu în limba engleză/română
Conținutul dosarului:
- Adeverință titular/ vechime în învățământ
- Adeverință calificativ FB în ultimii 5 ani școlari
- Documente justificative privind participarea la activități extrașcolare, de voluntariat și proiecte
- Scrisoare de intenție
- CV europass
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