Nr. 718/27. 08.2019
ANUNŢ SELECŢIE
în cadrul Proiectului Erasmus+
„Upgrade al programului de educație remedială pentru adulți,
șansa a doua prin competențe digitale și psiho-sociale europene”
2019-1-RO01-KA104-062592
Casa Corpului Didactic Ilfov anunţă organizarea selecţiei, prin concurs, în perioada 3-23
septembrie 2019, a unui număr de 16 cadre didactice-formatori în cadrul proiectului de
mobilitate ,,Upgrade al programului de educație remedială pentru adulți, șansa a doua prin
competențe digitale și psiho-sociale europene”, Acţiunea cheie 1 – Educaţia Adulților, finanțat de
Comisia Europeană prin programul Erasmus+ 2019-1-RO01-KA104-062592, proiect implementat
în perioada 01.06.2018-01.06.2019.
Participanții la proiect trebuie să dețină cunoștințe și experiență în domeniul formării
adulților, a programului „A doua șansă”, aptitudini organizatorice și experiență pentru lucrul în
echipă, motivare pentru dezvoltare personală și a instituției, competențe digitale, comunicaționale
(în limba română și limba engleză) și de consiliere.
În urma procesului de selecție vor fi selectați 16 cadre didactice-formatori (câte 2-4
participanți pentru fiecare FLUX ) și 5 rezerve.
Upgrade al programului de educatie remedială pentru adulți, Șansa a doua, prin
competențe digitale și psiho-sociale europene - 2019-1-RO01-KA104-062592
Consorțiul este format din:
 Casa Corpului Didactic Ilfov
 Liceul teoretic Alexandru Rosetti
 Școala Gimnazială Nr.1 Pantelimon

– 8 participanți
– 4 participanți
– 4 participanți

Prin proiectul „Upgrade al programului de educație remedială pentru adulți, șansa a doua
prin competențe digitale și psiho-sociale europene” Casa Corpului Didactic Ilfov își propune să
construiască un mecanism de formare pe mai multe niveluri prin care să determine creșterea
impactului instituțional, social și personal al programelor de educație remedială, Șansa a doua,
pentru adulții defavorizați și cu competențe reduse.
În sfera educației adulților, una dintre cele mai mari nevoi se referă la lipsa de abilitare a
cadrelor didactice care lucrează în acest program, cu competențele moderne de educația adulților.
Cele mai semnificative competențe pe care dorim sa le formăm în proiect sunt:
 Consiliere de viață care să le asigure adulților defavorizați o motivație funcțională și o
abordare realistă și pro-activă a vieții, aducând starea de bine, echilibru emoțional, și
armonie la nivel social-familial.
 Competențe digitale moderne, aplicații interactive care facilitează comunicarea, informarea
și învățarea.
Proiectul își propune abordarea acestei tematici de dezvoltare a competențelor în zona
modernă de life-coaching, consiliere de viață, programare neuro-lingvistică dublată de competențe
digitale mobile moderne. Abordarea prin coaching digital la nivelul formatorilor, metodiștilor,
cadrelor didactice are potențialul de a se putea extinde la nivelul întregului sistem educativ, pentru
restul de cadre didactice, angajați din scoli, părinți și întreaga comunitate.

În cadrul acestui proiect se vor desfășura activități cu acest specific în unitatile din judet
care organizeaza programul remedial Șansa a doua:
 CCD Ilfov si-a propus selectarea (septembrie 2019) și abilitarea unei echipe de 16 metodiști,
formatori, cadre didactice din consorțiu cu noi competențe, atât prin formare locală
(competențe lingvistice, digitale, pedagogice, culturale - octombrie –noiembrie 2019) cât și
europeană – participând la un curs Erasmus+.
 Acești 16 beneficiari vor activa ca o echipă de lucru care va pune în comun informațiile și
competențele dobândite prin intermediul proiectului, prin cele 5 cursuri internaționale, și va
dezvolta la întoarcere un nou curs pentru cadre didactice, la CCD Ilfov, interdisciplinar
modern si usor de accesat pe platforma de invatare la distanță Moodle: ”Life-coacing digital
pentru cadre didactice”.
 Cursul nou va fi organizat si desfășurat pentru profesorii care predau în programul Șansa a
doua din județ, în sistem blended-learning, fiind susținut de către beneficiari (minim 10 ore
de formare).
 În cadrul cursului local, formatorii vor organiza, ca activități aplicative cate 5 sesiuni de
coaching, consiliere a carierei cu cursanții adulți din programul: Șansa a doua.
 După pilotarea cursului, acesta se va adapta pentru a fi supus acreditării, pentru cadrele
didactice din județ.
 Programul de formare nou „Life-coaching digital pentru cadre didactice” realizat în cadrul
proiectului este inovativ în sensul că reunește cele mai noi abordări din domeniul utilizării
tehnologiei în învățare și comunicare, alături de descoperirile recente din zona neuroștiințelor, competentelor de coaching și consiliere, devenind un program interdisciplinar cu
un potențial de schimbare personală și comportamentală cu totul remarcabil. În forma
aceasta inovativă și accesibilă (blended-learning).
Programele europene la care vor participa formatorii (fiecare la câte un curs)
 Fluxul 1 → 4 participanți, la cursul
DISCOVERING MOODLE LEARNING
MANAGEMENT SYSTEM,
perioada 02.12.2019 – 07.12.2019, locația: Florența-Italia, furnizor: www.europass.it;
Participanții vor dobândi competențe de lucru pe platforma de învățare Moodle și vor
implementa platforma pe un server al CCD IF, coordonând din punct de vedere tehnic
designul programului de formare în zona de învățare la distanță (e-learning).
 Fluxul 2 → 2 participanți, la cursul TECHNOLOGICAL EMPOWERMENT FOR
TEACHERS - TRAINERS (MOBILE-TECH),
perioada 08.03.2020 – 14.03.2020, Grecia-Salonic, furnizor: www.epimorfotiki.gr;
Participanții vor implementa soluții IT mobile, aplicații pe smartfone.
 Fluxul 3 → 4 participanți, la cursul ADULT EDUCATION ANDRAGOGY AND SELFDIRECTED LEARNING,
perioada 16.03.2020 – 22.03.2020, Paris-Franța, furnizor - www.anatolia-ec.com;
Participanții vor dobândi competențe de training și comunicare cu adulții din diferite medii
sociale dezavantajate.
 Fluxul 4 → 2 participanți, la cursul MANAGING THE FAST TECHNOLOGICAL
CHANGE FOR ALL EDUCATORS,
perioada, 27.04.2020 – 01.05.2020, Cipru, furnizor www.gcharalambous.net;
Participanții vor dobândi competențe atât pe platforme de învățare cât și mobile și vor
implementa teorii ale schimbării pentru conceperea unui sistem-algoritm de adaptarea șu
up-datare a programului propus.
 Fluxul 5 → 4 participanți, la cursul EDUCATIVE COACHING TOOLS,
perioada, 18.05.2020 – 22.05.2020, Spania-Valencia furnizor: www.esmovia.es;
Participanții își vor perfecționa competențele de life-coaching cu adulți din diferite medii,
persoane dezavantajate, recalibrare, redesenare a scenariului vieții.
Condiții de eligibilitate:

- Formator al CCD Ilfov
- Cadru didactic în unitățile din consorțiu cu abilități de consiliere, training, ITC.
- Cadru didactic-formator în programul Șansa a doua
Criterii de selecție:
 Cunoştinţe de limba engleză – minim nivel A2;
 Competenţe de lucru cu calculatorul și mijloacele digitale- aplicații mobile;
 Cunoştinţe de utilizare a internetului şi a platformelor de e-learning
 Capacităţi de relaţionare/comunicare interpersonală şi instituţională/organizaţională;
 Flexibilitate și sociabilitate, abilitatea de a comunica cu persoane din medii defavorizate.
 Interes pentru implementarea unor metode noi, inovative în formarea adulților ;
 Pasiune pentru specialitatea predată și pentru domeniul educației
 Experiență în inițierea și implementarea de proiecte educaționale și activitpți de consiliere a
elevlor și parinților.
 Competenţe de diseminare la nivel instituţional, local, naţional şi internaţional;
 O înaltă ţinută profesională şi morală.











Responsabilitățile participanților la curs:
Parcurgerea unui program de pregătire lingvistică – limba engleză 20 ore;
Parcurgerea unui program de pregătire TIC (suport practic-aplicativ în utilizarea instrumentelor
digitale, cloud, platforme și mobile) – 20 ore;
Pregătire culturală (suport informativ cu privire la istoria, religia, cultura, civilizaţia şi
particularităţile fiecărei ţări participante) – 15 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 participarea în echipa CCD la elaborarea și susținerea ”Life-coacing
digital pentru cadre didactice”.
Proiectarea, organizarea și derularea de cursuri de formare inovative , blended learning
Elaborarea și implementarea unui program de formare în vederea îmbunătățirii ofertei de formare
a Casei Corpului Didactic Ilfov;
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 elearning și prezentării ca exemplu de bună practică;
Elaborarea raportului tip la finalizarea cursului (în Mobility tool) și participarea la scrierea
raportului final al proiectului.

Calendarul și procedura de selecție:
03-08.09.2019
09-15.09.2019
16-19.09.2019
19.09.2019
20-21.09.2019
22.09.2019
23.092019

Afișarea publică a metodologiei de selecție și a criteriilor de selecție
Depunerea dosarelor
Analiza dosarelor
Afișarea rezultatelor
Înregistrarea contestațiilor
Soluționarea contestațiilor
Afișarea rezultatelor finale la avizierul instituției și pe site.

Conținutul dosarului de candidatură:
1. Cerere de înscriere, conform modelului din Anexa 1;
2. Fișa de (auto)evaluare completată și semnată, conform modelului din Anexa 2;
3. Acordul cu privire la desfășurarea mobilităților, completat și semnat, conform modelului Anexa
3;

4. Scrisoare de intenție care să prezinte motivația de a participa la întregul proiect, la mobilitate,
competențele în tematica proiectului, nevoia de formare, un plan de implementare în instituție a
competențelor dobândite, diseminare;
5. CV Europass, datat și semnat pe fiecare pagină însoțit de documente relevante pentru proiect.
(diplome, certificări, adeverințe)

6. Copie CI
Candidații vor depune dosarul de candidatură cu documentele solicitate în apel, la sediul
Casei Corpului Didactic Ilfov, str. Slt. Petre Ionel , nr. 2. Brănești, Ilfov.
Lista candidaților ”admiși”, ,,rezerve” sau ,,respinși”, va fi publicată vineri, 23.09.2019 după ora 12,
la sediul Casei Corpului Didactic Ilfov, la avizier, cât și pe pagina web, la adresa
http://www.ccdilfov.ro.
Director,
Prof. dr. Florin PETRESCU

ANEXA 1- CERERE DE INSCRIERE
pentru participarea în cadrul Proiectului european Erasmus + KA104
„Upgrade al programului de educatie remediala pentru adulti,
sansa a doua prin competente digitale si psiho-sociale europene”
2019-1-RO01-KA104-062592

Domnule director,
Subsemnatul/a,___________________________________________________________,
legitimat/ă prin ____, Seria ___, Nr. ____________, CNP _________________________, profesor
cu specialitatea (înscrisă pe diploma)__________________________________, încadrat pe
postul/catedra/_________________________
la
unitatea
_____________________________________,
vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul pentru participarea la proiectul „Upgrade al
programului de educatie remediala pentru adulti, sansa a doua prin competente digitale si psihosociale europene”

În cadrul acestui proiect doresc să particip la cursul de formare:
(în ordinea preferinței: notați de la 1- prima alegere, la 5 ultima alegere)
 DISCOVERING MOODLE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM – perioada 02.12.201907.12.2019, locația: Florența-Italia, furnizor : www.europass.it.
 TECHNOLOGICAL EMPOWERMENT FOR TEACHERS - TRAINERS (MOBILE-TECH),
08.03.2020-14.03.2020, Grecia-Salonic, furnizor : www.epimorfotiki.gr.
 ADULT EDUCATION ANDRAGOGY AND SELF-DIRECTED LEARNING 16.03.2020-22.03.2020, Paris-Franța, furnizor - www.anatolia-ec.com
 MANAGING THE FAST TECHNOLOGICAL CHANGE FOR ALL EDUCATORS,
Cipru, 27.04.2020 - 01.05.2020, furnizor www.gcharalambous.net
 EDUCATIVE COACHING TOOLS, Spania-Valencia, 18.05.2020 -22.05.2020, furnizor:
www.esmovia.es
Cursul răspunde cel mai bine nevoilor de completare a expertizei mele profesionale pentru
atingerea obiectivelor proiectului.
Menţionez ca îndeplinesc condiţiile de înscriere în cadrul Proiectului coordonat de Casa
Corpului Didactic Ilfov. Am acordul unității în care funcționez.

Datele
mele
de
contact
sunt:
telefon
________________,
e-mail
________________________.
Declar că am luat cunoştinţă de prevederile legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date, precum şi de informaţiile prevăzute în Ghidul
programului Erasmus +, versiunea valabilă pentru 2019, Apelul național la propuneri de proiecte
Erasmus+ 2019, disponibil pe www.erasmusplus.ro şi de obligaţia pe care o am de a respecta
contractul încheiat între mine și Casa Corpului Didactic Ilfov (ca parte a contractului dintre Agenția
Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
(ANPCDEFP) şi Casa Corpului Didactic Ilfov) şi sunt de acord cu toate acestea.
Declar că informaţiile furnizate în dosarul de candidatură sunt complete şi corecte în fiecare
detaliu.
Data: ___________
Nume: _____________________________________________
Semnătura _________________

ANEXA 2
Criterii de selecţie a formatorilor care vor participa la mobilitățile din cadrul

Proiectului european Erasmus + KA104
„Upgrade al programului de educatie remediala pentru adulti,
șansa a doua prin competente digitale si psiho-sociale europene”
2019-1-RO01-KA104-062592

FIȘA DE EVALUARE
Criteriul
Scrisoare de
intenție

Participare ca
formator la
programe de

Detalieri
- motivația de a participa la proiect;
- justificarea nevoii de formare;
- competențe în tematica proiectului;
- competențe în comunicare;
- disponibilitate de a împărtăși și altora
din cunostințele/ abilitățile dobândite;
- modalitățile de diseminare propuse
- modul în care vor fi utilizate rezultatele
participării la proiect (diseminare,follow-up);
- experiență în proiecte non-formale
- disponibilitatea de a colabora în conceperea
cursurilor si susținerea acestora în cadrul CCD
IF
- asigurarea dezvoltării instituției CCD IF si
instituției de proveniență printr-un nou program
Erasmus+.
Formator program de formare acreditat/avizat
MEN -5p/program

Punctaj
maxim

40p

20 p

Punctaj
autoevaluare

Punctaj
comisie

formare ale CCD
Participare la stagii
de formare
în tematica
proiectului
Cunoașterea limbii
engleze
Cunoștințe de
operare IT
TOTAL

- 5p/ stagiu de formare acreditat MEN/ANC
- 3p/ stagiu de formare avizat MEN

Minim A2 -10p
Minim B2 – 20p
(*nu se cumulează)
Certificat/atestat de specialitate/ modalitatea de
demonstrare a competențelor

Data: ___________
Nume: _____________________________________________
Semnătura _________________

10 p

20 p
10 p
100 p

ANEXA 3

ACORD
cu privire la mobilitățile din cadrul
Proiectului european Erasmus + KA104
„Upgrade al programului de educatie remediala pentru adulti,
șansa a doua prin competente digitale și psiho-sociale europene”
2019-1-RO01-KA104-062592

Subsemnatul/a, ____________________________________________________________,
legitimat/ă prin ____, Seria ___, Nr. ____________, CNP _________________________ ,
în cazul în care voi fi selectat/ă, îmi exprim acordul cu privire la:
- perioada, tipul și conținutul formării ;
- modul de recunoaștere a formării la nivelul organizației: adeverință de participare,
certificat Europass Mobility
precum și disponibilitatea privind:
-

respectarea programului de pregătire de specialitate, lingvistică, pedagogică şi culturală,
care se va desfăşura anterior perioadei de mobilitate;

-

respectarea programului de lucru, în cadrul mobilităţii, precum şi a solicitărilor echipei
de coordonare a proiectului;

-

elaborarea raportului individual în termen de 30 de zile de la revenirea din mobilitate,
conform formularului elaborat de ANPCDEFP;

-

implicarea activă în activităţile de diseminare şi follow-up a mobilităţii (workshop-uri,
sesiuni de formare, lecţii deschise dacă e cazul etc.), prezentarea unui plan cu minim 5
activităţi de diseminare şi 10 ore de formare care să asigure sustenabilitatea proiectului,
în conformitate cu planul de diseminare şi de valorizare a experienţei dobândite în cadrul
proiectului ;

-

disponibilitatea de a lucra peste program in scopul participarii la activitatile proiectului;

-

disponibilitatea de a participa la asigurarea continuitatii de depunere de noi proiecte
Erasmus+.

Data: ____________
Nume: ________________________________________________________
Semnătura _________

