Colegiul Economic
“Virgil Madgearu”
Bucuresti

ANUNȚ
privind selecţia profesorilor participanţi la mobilitatea
de formare în străinătate în cadrul
Proiectului Erasmus+ KA1, VET, 2019-1-RO01-KA102-061611
„EXPERIENTA PRIN PRACTICA”
Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Bucuresti, în calitate de beneficiar și organizaţie de
trimitere în cadrul proiectului cu nr. 2019-1-RO01-KA102-061611, finanţat de UE, prin Programul
Erasmus+, Acţiunea cheie 1 – VET organizează selecția a 4 profesori participanţi la mobilitate
de formare în străinătate.
Criterii de eligibilitate:
•
•
•
•

Absolventi de studii universitare de lunga durata, (respectiv al II-lea ciclu de studii
universitare)
Disciplina principală de încadrare: economic, administrativ, comerţ şi servicii
Minim gradul didactic II
Calificativ FB in ultimii 3 ani

Criterii de selecţie a candidaţilor:
•
•
•

Experienta relevanta in monitorizarea şi evaluarea stagiilor de pregatire practică.
Competenţe de comunicare in limba engleză (cel puţin nivel A2)
Competente de utilizare TIC

Conţinutul dosarului de candidatură:
•
•
•

Cerere de înscriere (anexa 1)
Copie dupa actele de studii care atesta absolvirea studiilor universitare de lunga durata;
Copie dupa decizia de numire ca profesor pe catedra de economic, administrativ, comerţ şi
servicii;
• Copie dupa certificatul ultimului grad didactic obtinut;
• Documente care atesta calificativele obţinute in ultimii 3 ani;
• Adeverinta care atestă coordonarea stagiilor de pregatire practică;
• Acord privind utilizarea datelor personale (anexa 2)
• Portofoliu personal care include documentele relevate cu privire la experienta in folosirea
strategiilor didactice actuale, centrate pe elev elaborarea programe.CDL, preocupare pentru
dezvoltarea la elevi a spiritului antreprenorial, competente in ceea ce priveste managementul

grupurilor. managementul comunicarii, managementul devoltarii profesionale, participare si
implementarea proiectelor educationale, dezvoltarea de parteneriate.
Menţiuni suplimentare
Dosarul se depune și înregistrează la secretariat - în atenția prof. Ioana Necșuțu, prof.
Oana Dobrescu sau prof. Carmen Necula și rămâne la unitatea școlară.

PROBE CONCURS:
-Analiza si evaluarea dosarelor pe baza grilei de evaluare-50p
-Evaluarea competentelor lingvistice- scris, citit, vorbit-30p
-Proba practica IT- 20p
În urma parcurgerii programului de mobilitate cei 4 profesori VET vor elabora programa unui nou
CDL pentru clasa a X-a care in urma primirii avizului ISMB va fi implementat in anul scolar
urmator.

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII SELECȚIEI:
Informare
Depunerea dosarelor candidaţilor la secretariatul
Colegului Economic Virgil Madgearu Bucuresti
Desfasurarea concursului:
- analiza si evaluarea dosarelor
- Evaluarea competentelor lingvistice
- proba practica IT
Afișare rezultate
Depunerea și soluţionarea contestaţiilor
Afișare rezultate finale

Noiembrie, decembrie 2019
16.12.2019 - 20.12.2019
Intre orele 12,30-16,30
14.01.2020
17.01.2020 ora 12,30 sala 205
24.01.2020 ora 12,30 sala 206
30.01.2020
31.01.2020
03.02.2020

Informaţii referitoare la documentele necesare depunerii dosarului se pot obţine de la
Responsabil proiect - Ioana Necsutu, Colegiul Economic V. Madgearu Bucuresti.

ioana.necsutu@gmail.com
RESPONSABIL PROIECT,
PROF. Ioana Adelina Necsutu

