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ANUN DE SELECIE

Colegiul Naional "Mihai Eminescu", Boto_ani,Aplicant/Lider de parteneriat
anun organizarea i desf_urarea procesului de selecie a echipei de implementare
in cadrul proiectului INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING THROUGH
DEVELOPING OF DGITAL COMPETENCES AND IMPLEMENTATION OF
STEM EDUCATIONAL PROGRAM,in cadrul Programului Opera tional

Comun

Romania- Republica Moldova,proiect de tip SOFTObiectivul tematic 2.Sprijin

pentru educatie.cercetare.dezvoltare tehnologic

i

inovare.Prioritatea 1.1

Cooperare instituional
in domeniul educaional în vederea cre_terii accesului la
educatiei a calitäi acesteia (Joint Operational Programme Romania-Republica
Moldova 2014-2020).
Informai

Proiect

Titlul_proiectului INNOVATIVE TEACHING AND LEARNING THROUGH
DEVELOPING OF DIGITAL COMPETENCES AND IMPLEMENTATION OF

STEM EDUCATIONAL PROGRAM
Parteneri:-Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", Bäli,

Republica Moldova

CNME-Boto_ani-CopiiNo_tri,Mini Educate
Perioada de implementare-18 luni ,începând cu 16 decembrie, 2020

Obiectivul_ general_al proiectului

are

in vedere

stabilirea unei cooperari

strategice între Colegiul Naional "Mihai Eminescu'" ,Boto_ani,i
"Mihai Eminescu", Bälti.prin implementarea umui

Liceul Teoretic

pachet integrat

de programe

educationale i activitti didactice cu impact pozitiv pentru piata muncii.

Obiective specifice:
Imbuntirea
_programelor educaionale prin dezvoltarea cadrului inovativ
depredare _i înväare, folosind mijloace i tehnici moderne;
Consolidarea abilitjilor/cuno_tintelor elevilor in domeniul STEM

(Science,Tehnology,

Engineering.Mathematics).printr-o
abordare
interdisciplinar,prin schimburi de bune practici transfrontaliere;

Mihal Eminescu"

re

digital moderncare s fie utilizat atát deelevicât_i de cadre didactice;

printr-o abordare

Expert 1T

Coordonator Edulab

Manager financiar

Manager proiect

Denumire post vacant/expert
Denumire post

adecvat

experien

managerial

cuno_tinte de operare pe

în proiecte i programe

minim 2 ani în domeniul

(nivel CI);

Reader,

cuno_tine de operare pe
calculator, Microsoft Office,Adobe

educaiei;

- experien

-cuno_tinte de limba englez

Reader,

calculator, Microsoft Office,Adobe

-

educaionale;

-experien

Reader;

calculator,Microsoft Office,Adobe

-cuno_tinte de operare

-

(nivel C1);
minim 2 ani;

cuno_tinte de limba englez

calculator,Microsoft Office,Adobe
Reader;

-

Conditii specifice
cuno_tine de operare pe

dotarea sälilor de clas cu 50_tableinteractive _i 40 proiectoare:
amenaiarea unuilaboratordeinformatic cu calculatoaresimobilier

interdisciplinar;

mijloacele STEM vor fi integrate înprocesul de educaie

predare-invare;

4 0 de cadre didactice vor putea folosi echipamentele IT în procesul de

1000 de elevi î_i vor îmbunti
deprinderile digitale prin participare la
training-uri de specialitate i activitti bilaterale;

Rezultate
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Colegiul Nallona

e-mat

în achiziii

publice;

minim 3 ani;
de operare pe

minim 4 ani în programe
de operare pe

-cuno_tine de limba englez;
-experien
minim 2 ani în programe
educaionale aplicabile in tehnologie;

calculator,Microsoft Office,Adobe
Reader,

cuno_tinte

aplicabile în _tiinte;

experient

Cuno_tinte de limbaenglez;

calculator,Microsoft Office,Adobe
Reader,

cuno_tin e

-experien

cuno_tinte de limba englez;

calculator,Microsoft Office,Adobe
Reader,

-cuno_tinte de operare pe

experien

minim 2 ani;

cuno_tinte de limba englez;

co

experient

-

Cnment@ema

toVfa40 231) 540 15

Infiuntat in 1887

Mihal Eminescu"

Uniunaa Europeana

Program finantat de

b) copie carte de identitate;
c) adeverin
de servici:
d) copi care atest cuno_tine
e)copii care atest cuno_tine

de operare IT:
de limba englezä:

a) cerere de inscriere,cf.modelului din Anexa 1;

flexibilitate, disponibilitate,spirit de lucru în echip;
Dosarul de concurs:

competente de comunicareîn limba englez;

Ciudetene/hationale/internaionale);

competente _tiintifice.metodice,pedagogice,i sociale.evideniate de
nivelul studilor,.departicipare i coordonare de proiecte

Cunoasterea scopului,obiectivelor proiectului

Criterii de selectie
calitati organízatoricei de comunicare;

Expert STEM, domeniul Tehnologic

Expert STEM,domeniul tiinte

didactice

Formator de competente digitale
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de consimmânt;

i) declaraie

.
_i programe
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P r o g r a r n finantat d e

incomplete,
vor

fi

respinse.

indicat

în

anunul

specificat

de

selecie

,precum _i

în calendar.

suplimentare
0753891978.

Informaii

27 februarie,2021

NATIO,
ViERUL
ST SAR
ED

site-ul_colii.

dosarelor _i

pe

în

urma

de la

Afi_area rezultatelor finale
domnul Acatincãi Robert,telefon

interviului

afi_area rezultatelor
Proba de interviu
Afi_area rezultatelor

afi_arearezultatelor pariale
Depunerea eventualelor contestaii
Soluionarea
contestaiilor

Director,

obinute
D

prin afi_are

Realizarea evalurii

Prof.Cristina Chiriac

iA

pot

fi

februarie,2021,începând cu ora 9,00

25
26 februarie,2021

face

Activitatea

se

zilele Depunerea dosarelor

23 februarie,2021,intre orele 9,00-11,00
24 februarie,2021,între orele 12,00-14,00

9-19februarie,2021(in
lucrätoare,întreorele 9,00-12,00)
22 februarie,2021

Perioada

Calendarul de desfäsurare a concursului:

Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse

_colii,in intervalul specificat în calendar.

în evaluarea dosarelor de ctre comisia de
selecie s_i
susinerea unui interviu organizat cf.calendarului.In urma probei de evaluare a
dosarelor i afi_area rezultatelor.eventualele
contestaiivor fi depuse la secretariatul

Probele de concurs_constau

cele

Candidaturile transmise dup data limit

la data

Eminescu'", Boto_ani,str.Octav Onicescu,nr.7,in

9.00-12.00,pân

sediul Colegiului Naional "Mihai
zilele lucrtoare,între orele

Modalitatea de depunere a candidaturii: _Candidaii vor depune documentele la

k) grila de autoevaluare;

)eseu motivaional (limba româna)

de disponibilitate / angajament cf.anexei 2;

h) declaraie

condiiilor specifice postului solicitat;
documente
doveditoare pentru criteriile de selecie;
g)alte

conform

)copii dup
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