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ANUNŢ
CONCURS SELECŢIE ECHIPA DE IMPLEMENTARE
Colegiul Naţional „Johannes Honterus” organizează selecţia echipei de implementare a proiectului de parteneriat
strategic ERASMUS+ Nr. Ref. 2019-1-PL01-KA229-065833_4, co-finanţat din fonduri europene, intitulat
begegnen Verstehen Wertschätzen .
Echipa de implementare se va compune din 6 membri.
Calendar:




25.10 – 31.10.2019
Depunerea dosarelor
Dosarele se depun la secretariatul Colegiului Naţional „J. Honterus”
4.11.2019
Organizarea concursului
5.11.2019
Afişarea rezultatelor

PROBE de selecţie
1. Evaluarea dosarului şi a documentelor solicitate – 90p
2. Proba orală de limba germană (interviu de autoprezentare/prezentare liceu, activităţi de proiect) -10p
CRITERII de selecţie
 Implicarea activă în viaţa şcolii în ultimii doi ani şi disponibilitatea de a lucra suplimentar, în scopul
participării la activităţile transnaţionale şi locale ale parteneriatului (diseminare, evaluare, activităţi cu elevii,
elaborare de planuri de lecţie pentru ghidul de bune practici, realizare de produse finale etc.)
 Motivaţia de a participa la un asemenea proiect
 Abilităţi de time management (respectarea termenelor de realizare şi predare a unor materiale)
 Competenţe lingvistice (competenţe de comunicare în limba germană cel puţin de nivel A2)
 Expertiză în managementul proiectelor europene
 Competenţe în comunicare, gestionarea situaţiilor conflictuale. Negociere, muncă în echipă
 Competenţe organizatorice şi manageriale
 Competenţe digitale (calculator, internet, realizare materiale PPT)
 Competenţe în tematica proiectului.
Dosarul de candidatură va conţine obigatoriu următoarele documente:
 Copie buletin

Brașov,Str.CurteaHonterusnr.3
Tel:0268-470802; 0368-449087; Fax:0268-470802
E-mail:liceulhonterus@yahoo.com

INSPECTORATUL

Colegiul Național
„Johannes Honterus”







ȘCOLAR AL
JUDEȚULUI

MINISTERUL

BRAȘOV

NAȚIONALE

EDUCAȚIEI

CV-model european, în limba română
Cerere de intenţie şi disponibilitate de timp adresată directorului unităţii de învăţământ (se va menţiona
statutul cadrului didactic în şcoală, specialitatea, motivaţia de a participa la proiect şi disponibilitatea de a
lucra în afara orelor de curs) 20 puncte
Fişa de evaluare (Anexa 3) 50 puncte
Angajamentul de participare (Anexa 4) 30 puncte

Director,
Prof. Chivărean Radu

Coordonator proiect,
prof. Tudose Anca-Florina
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