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ANUNŢ SELECŢIE FORMATORI PENTRU PARTICIPARE LA
CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ
Casa Corpului Didactic Teleorman anunţă organizarea selecţiei, prin concurs de dosare, în
perioada noiembrie-decembrie 2018, a unui număr de 16 formatori în cadrul proiectului de mobilitate
,,Îmbunătățirea calității formării la Casa Corpului Didactic Teleorman prin profesionalizarea
europeană a formatorilor ”, Acţiunea cheie 1 – Educaţia Adulților, finanțat de Comisia Europeană
prin programul Erasmus+ 2018-1-RO01-KA104-048116, proiect implementat în perioada 02.09.201803.09.2020.
Obiectivul general al proiectului ,,Îmbunătățirea calității formării la Casa Corpului Didactic
Teleorman prin profesionalizarea europeană a formatorilor ” este îmbunătățirea procesului de formare
prin introducerea tehnologiei Web 2.0 în cadrul sesiunilor de
formare,
elaborarea și
avizarea/acreditarea unor programe de formare profesională mai dinamice şi orientate către
satisfacerea nevoilor principalilor ,,actori” ai educației ( profesorul și elevul). Pe parcursul a doi ani, 16
formatori ai instituției vor avea posibilitatea de a se forma și perfecționa prin participarea directă la 4
cursuri cu tematici care vizează realizarea obiectivului general și care vor fi organizate în Germania,
Portugalia şi Malta.
Participanţii la cursurile de formare profesională trebuie să dețină cunoștințe și experiență în
domeniul formării adulților și aptitudini organizatorice, aptitudini și experiență pentru lucrul în echipă,
motivare pentru dezvoltare personală și a instituției, competențe digitale și comunicaționale . În urma
procesului de selecție vor fi selectați 16 formatori (câte 4 participanți pentru fiecare FLUX ) și 4
rezerve.

Criterii de selecţie specifice pentru fiecare flux:
Flux 1: cursul ,,Empowerment in ICT skills:making use of technology tools” , furnizor ETI Malta,
2019/ 4-8 februarie– 4 formatori. Aceștia vor învăța să aplice instrumentele Google în sala de clasă; să
folosească instrumente WEB 2.0 gratuite , cum ar fi Prezi, Voki și APP; să utilizeze platforma
Moodle; să știe să caute și să folosească resurse OER, să conceapă produse multimedia .
Flux 2: cursul “Make technology your friend" furnizor, Edu2grow-Portugalia, 2019 / 20-26 aprilie– 4
formatori. Aceștia vor trebui să-și dezvolte competențele digitale în vederea aplicării tehnologiei în
diferite medii educaționale, să dezvolte instrumente (un joc digital, un e-portofoliu , povestiri digitale)
despre modalitățile de aplicare a tehnologiei în educație pentru diferite grupe de vârstă.
Flux 3: cursul “E-Learning: Synchronous Distance Learning in the Virtual Classroom,, furnizor WBS
Training-Germania,2019/ 06-12 mai – 4 formatori. Cursul de formare privind învățarea la distanță
sincronă le va oferi posibilitatea de a intra în contact cu cele mai recente evoluții tehnice în e-learning.
Aceștia vor dobândi cunoștințe de bază despre e-learning în general, despre diferitele sale forme,
avantaje și cerințe tehnice. Instruirea se va axa pe instrumentul sincron de e-learning Adobe Connect software pentru furnizarea de formare a unui grup de profesori în timp real.
Flux 4: cursul “ICT and free Web Tools in Education: Another way to Teach and to Learn” furnizor
Agrupamento de Escolas Emidio Navarro-Portugalia, 2019 / 20-26 mai– 4 formatori. Aceștia se vor
familiariza cu o gamă largă de instrumente: programul Windows Movie Maker, crearea unui blog, un
wiki sau pagini web simple, on-line şi chat room, animaţie pe o pagină web, folosind avataruri,
utilitarul din Windows Sound Recorder, programul software Quandary 2 , Google Map, aplicaţia
Audacy

Condiții de eligibilitate:
- Membru al corpului de formatori al CCD Teleorman
Criterii de selecție :
- Cunoştinţe de limba engleză nivel B2;
- Competenţe de lucru cu calculatorul și mijloacele digitale;
- Cunoştinţe de utilizare a internetului şi a aplicaţiilor de poştă electronică;
- Bune capacităţi de relaţionare/comunicare interpersonală şi instituţională/organizaţională;
- Interes pentru implementarea unor metode noi, inovative în formarea adulților ;
- Competenţe de diseminare la nivel instituţional, local, naţional şi internaţional;
- O înaltă ţinută profesională şi morală.
Responsabilitățile formatorilor care vor participa la curs și a activităților pe care vor avea
obligația să le desfășoare pre și post curs:
- Parcurgerea unui program de pregătire lingvistică – limba engleză 10 ore;
- Parcurgerea unui program de pregătire TIC (suport practic-aplicativ în utilizarea instrumentelor
digitale si cloud )– 4 ore;
- Informare cu privire la țara gazdă (suport informativ cu privire la istoria, religia, cultura, civilizaţia şi
particularităţile fiecărei ţări participante) – 4 ore;
- Activități de pregătire de specialitate: studierea tematicii cursului, documentare, exerciții,
comunicare cu formatorii (în funcție de cerințe) – 2 luni;
- Formatorii selectați au obligația de a participa integral la activitățile cursului;
- Diseminarea cursului prin prezentarea aspectelor esențiale;
- Proiectarea, organizarea și derularea de cursuri de formare inovative , on line, folosind tehnologia,
componentele e-learning în procesul de formare;
- Elaborarea și implementarea unui program de formare în vederea îmbunătățirii ofertei de formare
a Casei Corpului Didactic Teleorman;
- Prezentarea cursului în cadrul unui webinar pentru ceilalți formatori ai CCD;
- Elaborarea unui portofoliu ilustrativ al cursului în formă digitală;
- Elaborarea unui material de învățare/instrument de lucru/tutorial în vederea postării pe site-ul
proiectului, pe platforma e-learning și prezentării ca exemplu de bună practică;
- Elaborarea raportului tip la finalizarea cursului ( în Mobility tool) și participarea la scrierea
raportului final al proiectului.
Procedura de depunere a candidaturilor, documentele necesare şi selecţia:
- afișarea metodologiei de selecție și a criteriilor de selecție: noiembrie 2018
- depunerea dosarelor: 21 XI-29 XI 2018
- analiza dosarelor: 3 XII 2018
- afișarea rezultatelor: 4 XII 2018
- înregistrarea contestațiilor: 4 -5 XII 2018
- soluționarea contestațiilor: 5-6 XII 2018
- afișarea rezultatelor finale la avizierul instituției și pe site-ul acesteia: 7 XII 2018
Conținutul dosarului de candidatură :
- Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1 la anunțul de selecție;
- Fișa de (auto)evaluare completată și semnată, conform modelului din Anexa 2 la anunțul de selecție;
- Acordul cu privire la desfășurarea mobilităților, completat și semnat, conform modelului din Anexa 3
la anunțul de selecție;
- Scrisoare de intenție care să prezinte motivația de a participa la mobilitate, competențele în tematica
proiectului, nevoia de formare, un plan de implementare în instituție a competențelor dobândite,
diseminare;
- CV Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, însoțit de documente care să susțină cele specificate
în CV;
- Copie CI

Lipsa oricărui document din cele enumerate mai sus va duce la respingerea dosarului. Nu se
acceptă completarea ulterioară a dosarului.
Candidații vor depune dosarul de candidatură cu documentele solicitate în apel, la sediul Casei
Corpului Didactic Teleorman, strada Carpați nr.15, Alexandria, până la data de 29.11.2018, ora 16.
Lista candidaților ,,admiși”, ,,rezerve” sau ,,respinși” , în limita celor 4 participanți și o rezervă
pentru fiecare flux, va fi publicată vineri, 7.XII.2018, după ora 12, la sediul Casei Corpului Didactic
Teleorman, la avizier, cât și pe pagina web, la adresa http://ccd.isjtr.ro/.

