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PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ
pentru selecţia participanţilor în cadrul proiectului Ersmus+ acțiunea KA2
„OUR WORK TO EXTRACT ORES”
nr. ref. 2016-1-TR01-KA201-035379
aprobat pentru finanţare în cadrul rundei 2016

1. Introducere
Proiectul „Our Work To Extract Ores”, nr. 2016-1-TR01-KA201-035379, a fost aprobat pentru
finanţare în cadrul rundei 2016. Acest proiect este inițiat de TUZLA ILCE MILLI EGITIM
MUDURLUGU – Turcia, în colaborare cu Tuzla Halk Eğitimi Merkezi – Turcia, Tuzla Rehberlik ve
Araştırma Merkezi – Turcia, Toli Zordumis – Macedonia, Powiatowe Centrum Edukacyjne w
Kętrzynie – Polonia și Școala Gimnazială Nr.5 București, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea
Cheie 2, fiind finanțat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Se va derula în perioada 1.09.201631.08.2018.

2. Obiectivele proiectului:




Să se identifice copii supradotați încă din clasele primare și să se lucreze particularizat cu ei;
Să se identifice metode de lucru cu copiii supradotați și să fie prezentate unui număr cât mai mare
de cadre didactice;
Să se dezvolte comunicarea profesor-elev supradotat-părinți.

3. Descrierea proiectului:










Se urmărește descoperirea potențialilor copii supradotați (gifted students) în orașele partenerilor și
crearea unui program special de lucru care să îi ajute pe aceștia să se integreze mai bine în
societate. Elevii talentați vor fi analizați din punctul de vedere al familiei, profesorilor,
elevilor/prietenilor și performanțelor școlare prin aplicarea unui chestionar (Early Sistem Alert) și
se vor găsii soluții la problemele cu care ei se confruntă.
Se vor organiza cursuri pentru profesori în cadrul întalnirilor de tip LTT ce vor avea ca scop
găsirea color mai adecvate metode și mijloace de lucru cu copiii talentați.
Astfel se vor organiza 2 întâlniri transnaționale (în Polonia și în Turcia) la care vor participa câte 5
profesori de la fiecare organizație parteneră și care vor avea ca scop discutarea problemelor de
management și derulare a proiectului și 2 întâlniri de tip LTT (în Macedonia și România) în cadrul
cărora se vor organiza cursuri pentru profesori pe domeniul „gifted education”.
Diseminare și valorizare:
Prezentarea proiectului tuturor profesorilor din scoală
Se va crea un panou informativ al proiectului
Afișe, posetere și flayere de prezentare a proiectului și rezultatelor acestuia
Crearea unui grup public pe Facebook
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Articole publicate
Editarea unei cărți
Se vor organiza cursuri și seminarii atât pentru profesori cât și petru elevii
supradotați și se va publica o carte („Ore Book”) ce va conține metode și tehnici de identificare și lucru
cu elevii supradotați și talentați. Această carte va fi tradusă în 4 limbi.
Această procedură se aplică tuturor membrilor personalului didactic de la Şcoala Gimnazială Nr.5
București, care doresc să participe la mobilitățile din cadrul proiectului, în urma înscrierii voluntare în
procesul de selecție.
Se vor selecta 3 cadre didactice ce vor participa la mobilități împreuna cu membrii echipei de
proiect (Kumanovo/Macedonia – 1-7.05.2017).
Pozițiile vacante au apărut deoarece 3 membrii din echipa de proiect nu vor putea efectua
deplasarea în cadrul mobilității

4. Criterii de selecţie a cadrelor didactice:






Motivația de a participa la activitățile din cadrul proiectului – 30 puncte
Competenţe de comunicare în limba engleză – 25 puncte
Competențe de operare PC – 15 puncte
Cadru didactic titular al Școlii Gimnaziale Nr.5 București – 5 puncte
Implicarea anterioară în viaţa şcolii (activităţi extraşcolare), activitatea de promovare a școlii – 15
puncte
 Disponibilitatea implicării în viitoare proiecte europene: Erasmus +, eTwinning - 10 puncte
 Calificativ Foarte Bine pe parcursul activității didactice și lipsa sancțiunilor disciplinare
(eliminatoriu)
DOSARUL DE CANDIDATURĂ SOLICITAT VA CUPRINDE URMÃTOARELE
DOCUMENTE (în această ordine):
1. Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la concursul de selecție - ANEXA 1;
2. Scrisoare de intenție (în limba engleză) privind motivarea participării la activitățile din cadrul
proiectului;
3. CV în format European (în limba engleză) datat și semnat de către candidat;
4. Declaraţie privind disponibilitatea de a participa la activităţile de pregătire a mobilităţii şi de
respectare a programului organizatorului - ANEXA 2 ;
5. Declaraţie privind disponibilitatea de a participa la activităţile de diseminare şi follow-up a
mobilităţii (workshopuri, sesiuni de formare, lecţii deschise, implicarea în organizarea activităților din
codrul întâlnirii din România) – ANEXA 3;

5. Calendarul desfășurării concursului de selecție:
-

3 – 6 aprilie 2017 – Depunerea dosarelor de candidatură
7 aprilie 2017 – Evaluarea dosarelor și afișarea rezultatelor

6. Condiții de participare la mobilități
- Cadrele didactice au obligativitatea de a gasi persoana care să asigure suplinirea la clasă.
Înlocuitorii pot fi plătiți din bugetul școlii;
- Cadrele didactice au obligativitatea de a ajuta la organizarea activităților ce se vor desfășura în
perioada 5-11.09.2017, atunci când vom organiza întâlnirea de lucru în școala noastră.
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ANEXA 1

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnata/ul ______________________________________________________,
cadru didactic titular/suplinitor la Școala Gimnazială Nr.5 București, specialitatea
______________________________________, prin prezenta îmi manifest dorința de a
participa la procesul de selecție din cadrul proiectului „Our Work To Extract Ores” nr.
2016-1-TR01-KA201-035379, parte a programului Erasmus+ KA2.
Cunosc limba engleză:
-

Citit - _______________________________________________
Scris - _______________________________________________
Vorbit - ______________________________________________

Competențe
PC
_________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Data,

Semnătura,
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ANEXA 2

DECLARAȚIE

Subsemnata/ul

______________________________________________________,

cadru didactic titular/suplinitor la Școala Gimnazială Nr.5 București, specialitatea
______________________________________, mă angajez să respect condițiile privind
disponibilitatea de a participa la activităţile de pregătire a mobilităţilor şi de respectare a
programului organizatorului în cadrul proiectului Erasmus+ „Our Work To Extract
Ores” nr. 2016-1-TR01-KA201-035379.

Data,

Semnătura,
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ANEXA 3

DECLARAȚIE

Subsemnata/ul

______________________________________________________,

cadru didactic titular/suplinitor la Școala Gimnazială Nr.5 București, specialitatea
______________________________________, mă angajez să respect condițiile privind
disponibilitatea de a participa la activităţile de diseminare şi follow-up a mobilităţii
(workshopuri, sesiuni de formare, lecţii deschise, implicarea în organizarea activităților
din cadrul întâlnirii din România) în cadrul proiectului Erasmus+ „Our Work To Extract
Ores” nr. 2016-1-TR01-KA201-035379.
De asemenea menționez că sunt / nu sunt interesat/ă să mă implic în viitoare proiecte
europene: Erasmus +, eTwinning.

Data,

Semnătura,

