ANUNȚ SELECȚIE PROFESORI CULTURĂ GENERALĂ
PROIECT ERASMUS+KA1 PROFESORI PREGĂTIȚI PENTRU ELEVI DE SUCCES - BEST

ANUNȚ,
Privind organizarea și desfășurarea selecției profesorilor pentru participarea la o mobilitate în cadrul
proiectului ERASMUS+ KA1 Profesori pregătiți pentru elevi de succes - BEST, derulat de Școala Superioară
Comercială ,,N. Kretzulescu”
În urma finanțării proiectului ERASMUS+ KA1, Profesori pregătiți pentru elevi de succes - BEST, Școala
Superioară Comercială ,,N. Kretzulescu” va organiza concurs de selecție pentru 15 profesori (pe parcursul a
cinci zile, 5 cadre didactice vor participa la un curs de perfecționare și 10 cadre didactice vor fi implicate în
activități de job-shadowing) + un cadru didactic auxiliar (pentru curs) +3 profesori care vor alcătui rezervele
Țara de destinație: Portugalia
Perioada: februarie 2023
Detaliere mobilitate:
Profesorii vor participa la următoarele tipuri de activități pe parcursul mobilității:
- familiarizarea cu sisteme de educație străine
- vizitarea unor instituții de învățământ
- schimb de bune practici cu profesorii de cultură generală portughezi
- analiza comparativă a ofertei educaționale
- asistențe la ore urmate de discuții despre metodele folosite în procesul de învățare-predare-evaluare
- discuții despre felul în care școala răspunde cerințelor de pe piața muncii
-modalități de integrare a disciplinelor de cultură generală în cerințele pieței muncii

În cele din urmă, evaluarea generală se va face împreună cu partenerii.
Criterii de selecție:
- Să fie profesori de cultură generală
- Să aibă un nivel de cunoștințe de limba engleză de minimum B1
- Să aibă competențe digitale minime

- Să facă parte din colectivul de cadre didactice ale Școlii Superioare Comerciale ,,N Kretzulescu”
- Să manifeste interes și motivație persoanlă

Etapele selecției:
1. Anunțul de selecție
2. Înscrierea candidaților on-line în termenul stabilit în prezentul anunț
3. Evaluare limba engleză – test scris și oral/ atestat european
4. Evaluare competențe lingvistice - test practic
5. Afișarea rezultatelor la testul de limbă engleză și la testul de evaluare a competențelor digitale
6. Depunerea contestațiilor
7. Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

Calendarul selecției
Nr. Etapele din calendarul selecției
crt.
1
Anunț proces selecție (pe site-ul școlii)
2

Perioada
19 septembrie 2022

6

Înscrierea pentru participare la selecție se va
19 – 23 septembrie 2022
realiza în Google forms
https://forms.gle/j9SpuxzVwDD1zLAr7
Test de verificare cunoștințe limba engleză 30 septembrie 2022
(scris și oral)
Probă practică de verificare a competențelor 19 -29 septembrie 2022
digitale în classroom
Afișarea rezultatelor la testul de limbă engleză 03 octombrie 2022
și la testul de evaluare a competențelor digitale
Depunerea contestațiilor
03 – 04 octombrie 2022

7

Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

3
4
5

04 octombrie 2022

Probe de concurs:
- limba străină(scris și oral)
- competențe digitale (proba practică)
Fiecare probă are 100p
Media finală rezulta din media aritmetică a celor doua probe, iar punctajul minim de admitere este de 70 p

