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Scopul

Scopul acestei proceduri este selectarea obiectivă a cadrelor didactice din Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu care vor participa la mobilităţile proiectului ,,Restart
în educație ,, 2019-1-RO01-KA104-062140 prin Programul Erasmus Plus.

Obiectul

Această procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic de la Centrul Judeţean de
Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu care doresc să participe la proiect în urma înscrierii
voluntare în procesul de selecţie.

Derulare:

1. Cursul „Special needs and inclusive education, the Italian experience of overcoming
segregation,, ( Bologna, Italia), noiembrie 2019/ 2 participanți

2. Cursul ,,Special Needs Children,, ( Praga, Cehia), martie 2020 / 2 participanți
3. Cursul „Inclusive Methodologies in the Classroom,,(Valencia,Spania), mai 2020/ 2

participanți
4. Cursul ,,Inovative Teaching,, (Tenerife, Spania), noiembrie 2020/ 2 participanți
5. Cursul „Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and

learning,, (Madrid, Spania), martie 2021/ 2 participanți
6. Cursul „Innovative Approaches to Teaching,, (Barcelona, Spania), mai 2021/ 2

participanți

Responsabili: Membrii comisiei de selecţie a participanţilor la mobilităţi

Procedura:

Pasul 1 Stabilirea prin decizie internă a comisiei de selecţie a participanţilor la cursuri, comisie
care este alcătuită din trei membri şi are ca preşedinte pe d-na Delia Stoicescu, inspector pentru
învăţământul special şi special integrat din partea ISJ Sibiu.

Pasul 2 Elaborarea criteriilor de departajare a cadrelor didactice care vor participa la proiect.
Procesul de selecţie trebuie să fie echitabil, transparent, coerent şi documentat, iar profilul
participanţilor trebuie să corespundă criteriilor de eligibilitate stabilite în aplicaţia de proiect.

Pasul 3 Popularizarea şi apelul de selecţie organizat în termen util: anunţarea concursului de
selecţie la avizierul CJRAE Sibiu şi mail-ul pesonalului CJRAE Sibiu.

Pasul 4 Depunerea dosarului de candidatură:

Cerere adresată directorului CJRAE Sibiu

Scrisoare de intenție

CV în format Europass



Plan individual de diseminare a rezultatelor formării

Dovada de cunoaștere a limbii engleze

Pasul 5 Selecţia candidaţilor (evaluare dosare) prin evaluarea şi stabilirea listelor de beneficiari,
pentru fiecare activitate de mobilitate în parte, cu respectarea termenului stabilit în calendarul
proiectului. În cazuri de forţă majoră, un beneficiar aflat în situaţia de a nu putea participa la
activităţi, va fi înlocuit cu una dintre rezerve, în ordinea de pe listă.

Lista criteriilor de selecţie/ punctajul acordat(maxim 10 puncte):

a) CV în format Europass/ 2 puncte

b) Plan individual de diseminare a rezultatelor formării (incluzând activități cu cadre didactice
din școală, cadrele didactice din unitățile școlare unde personalul CJRAE își desfășoară
activitatea și părinții) / 2 puncte

c) Dovada de cunoaștere a limbii engleze-minim nivel B/ 2 puncte

d) Realizarea unor activităţi de impact /răspunsul pozitiv la solicitări/participarea la activitățile
organizate la nivelul CJRAE Sibiu ( acte doveditoare)/ 2 puncte

e) Compatibilitatea candidatului cu grupul ţintă al activităţii pentru care candidează./2 puncte.

*Având în vedere importanța pregătirii profesionale și implementarea longitudinală a abilităților
obținute de participanții la cursurile de formare din cadrul proiectului cât și pentru
sustenabilitatea proiectului au prioritate la cursurile de formare cadrele didactice care nu au mai
participat și sunt titular la nivelul CJRAE Sibiu.

În selecţie se vor respecta principiile echităţii, non-discriminării şi egalităţii de şanse. Pe întreaga
durată a procesului de selecţie criteriul primar va fi interesul instituţional, iar distribuirea
candidaţilor pe mobilităţi, precum şi lista finală a participanţilor la fiecare mobilitate - vor fi
conforme cu interesul instituţional, aşa cum apare el definit în aplicaţia de proiect.

Pasul 6 Afişarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor

Pasul 7.Depunerea contestațiilor.

Pasul 8 Afișarea rezultatelor finale.

Notă:

Conţinutul acestei proceduri va fi afişată la avizierul CJRAE Sibiu şi va fi postată pe site-ul
instituţiei

Procedurile de selecție se vor relua la finalul lunii septembrie 2019 conform prezentei proceduri
în cazul în care locurile alocate nu se ocupă la selecția din august-septembrie 2019.



Graficul desfășurării selecției cadrelor didactice participante la
proiectul ,,Restart în educație,,2019-1-RO01-KA104-062140 prinProgramul
Erasmus Plus:

1. Depunerea dosarelor: 26 august-6 septembrie 2019

2. Evaluarea dosarelor de către comisia de selecție: 9-11 septembrie 2019

3. Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor: 12 septembrie 2019

4. Depunerea contestațiilor: 13 septembrie 2019

5. Afișarea rezultatelor finale: 16 septembrie 2019


