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CONCURS DE SELECTIE PENTRU ECHIPA DE PROIECT

In urma aprobarii finantarii proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ KA203 
cu titlul :

“Dialogue down the post-truth hole:programmes and tools for digging through 
information and beliefs in the post-truth era” (2019-1-EL01- KA203-062969)

Colegiul Tehnic “Ioan C. Stefanescu" organizeaza  concurs de selectie pentru 
constituirea echipei de proiect,  formata din 4 profesori titulari ai scolii.

Informatii generale despre proiect

Perioada de derulare: 2019-2021
Finatare: Comisia Europeana

 Parteneri :
-ETHNIKO KENTRO KOINONIKON EREVNON  (Atena-Grecia)-coordonator
-Università Telematica degli Studi IUL (Florenta, Italia)
-UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (Spania)
-BURGASKI SVOBODEN UNIVERSITET (Burgas, Bulgaria)
-A.RE.S. scarl (Campobasso, Italia)
-Colegiul tehnic "Ioan C. Stefanescu" (Iasi, Romania)
-UNIVERSITY OF KEELE (KEELE, UK)

Scopul proiectului

- promovarea ra ionamentului critic i tiin ific, pentru a face diferen a între intre ț ș ș ț ț
gandirea superficială si gândirea critică; 
-imbunatatirea practicilor existente în domeniul educa iei, al formării i al învă ării non-ț ș ț
formale; 



-promovarea educa iei în materie de cetă enie activă i de etică, precum i a unui climat ț ț ș ș
deschis în sălile de clasă, pentru a cultiva atitudinile tolerante i democratice i ș ș
competen ele sociale, civice i interculturale.ț ș

Criterii de eligibilitate

-Cadru didactic titular la Colegiul tehnic  "Ioan C. Stefanescu  “;
-Motivaţia de implicare la activitatile proiectului;
-Competen e în tematica proiectului,ț  dovedite prin documente:certificat de participare la 
curs de formare in domeniu: ”Gandire critica”;
-disponibilitatea de a lucra suplimentar, în scopul participării la activităţile locale ale 
parteneriatului (diseminare, evaluare, activită i cu elevii, elaborare planuri de lec ie ț ț
pentru ghidul de bune practici, realizare produse finale etc.) ;
 - Competenţe digitale (calculator, internet, realizare materiale PPT etc) ;
- Abilităţi de time management ( respectarea termenelor de realizare şi predare de 
materiale);
-Competenţe de comunicare, gestionare a situaţiilor conflictuale, negociere, muncă în 
echipă;
- Competente  lingvistice ( limba engleza),cel puţin nivel A2, dovedite  prin  documente: 
participari la stagii de formare in strainatate/adeverinte de participare ca membru sau 
coordonator, in cadrul unui proiect european ;

NOTA: Profesorii selectati vor primi adeverinta de  membru al echipei de proiect .

Derularea concursului

Dosarul de candidatura va contine urmatoarele documente :

-cerere de participare la Concursul de selectie ;
-Curriculum vitae – format Europass, semnat si datat pe fiecare pagină;
-scrisoare de motivatie pentru implicarea in activitatile proiectului.

Dosarul de candidatura se va depune  la secretariat ( termen limita : 20 noiembrie
2019).


