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MINISTERUL EDUCAŢIEI 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA 

__COLEGIUL TEHNIC ,,MIHAI BĂCESCU”FĂLTICENI_  

Str. N. Beldiceanu  Nr.10 Telefon/Fax: 0230.543333 ; e-mail:  mbacescu@yahoo.com 

 

ANUNȚ 

ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE DE LA: 

COLEGIUL TEHNIC ”MIHAI BĂCESCU” FĂLTICENI 

 

În urma aprobării finanțării de către C.E. a  proiectului de Acreditare Erasmus+ KA1 Educație școlară, numărul  2021-1-RO01-KA121-SCH-000007441, 

se  organizează CONCURS DE SELECȚIE pentru un număr de 3 participanți și o rezervă, la un curs de formare profesională ce se va desfășura în 

perioada 09 - 14. 05. 2022, la organizația Europass Teacher Academy, în Berlin, Germania,  în conformitate cu Contractul Nr. 2021-1-RO01-KA121-

SCH-000007441, încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Colegiul Tehnic 

”Mihai Băcescu” Fălticeni, în calitate de beneficiar al proiectului. 

Cursul se numește Inovația școlară: o nouă mentalitate pentru profesori și elevi (School Innovation: A New Mindset for Teachers and Students) și 

are ca obiective:  

 

 Actualizarea abilităților de predare; 

 Reflecția asupra experiențelor de creativitate și inovație în educație; 

 Identificarea unor potențiale inovații generatoare de schimbare în educație; inovația „deschisă”; 

 Identificarea modului în care perspectiva adoptată asupra creativității și designului afectează politica utilizată pentru generarea acesteia; 

 Determinarea diferenței între inovația radicală și inovația incrementală în educație; 

 Explorarea abordărilor centrate pe elev, soluții inovatoare, inclusiv învățarea contextuală, povestirea, jocurile de rol și tehnologia; 

 Dezvoltarea unei game largi de idei noi, strategii, metode și planuri de lecție; 

 Înțelegerea rolurilor abilității, experienței, motivației și culturii în eforturile creative. 

Grupul ţintă al proiectului/flux 1 este format din  3 profesori  (cu studii superioare de lungă durată în specialitate și masterat/doctorat, gradul didactic I, II 

sau definitivat în învățământ și care să fi avut pentru cel puțin un an o responsabilitate în cadrul școlii - membru în CA, sau în una dintre comisiile pentru: 
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evaluarea și asigurarea calității, revizuirea PAS, proiecte/programe europene, prevenirea violenței/absenteismului în școală, responsabil comisie 

metodică), sau în structuri județene - consilii consultative pe discipline, metodiști, responsabili de cerc pedagogic, mentor - dovedită cu acte.). 

 

 

 

 

Calendarul concursului de selecție: 

01.04.2022, ora 14,00-secretariat CT „Mihai Băcescu” Depunerea dosarelor de candidatură -Termen limită 

08.04.2022 Evaluarea dosarelor de candidatură 

15.04.2022, ora 10,00, sediul CT „Mihai Băcescu” Desfășurarea concursului de selecție 

18.04.2022, ora 12,00 Anunțarea rezultatelor. Contestații (Se pot depune până 

la ora 15,00, la sediul CT „Mihai Băcescu”) 

19.04.2022, ora 12,00 Afișarea rezultatelor finale 

 

  

 Detalii despre concurs   

I. Conținutul dosarului de candidatură: 

1. Cerere  de înscriere tip  

2. C.V. format EUROPASS 

3. Adeverinţă de salariat 

4. Copie după buletinul/cartea de identitate 

5. Copii dupa documentele relevante pentru selecție, care să susțină conținutul CV-ului (diploma de licență/master/doctorat, cursuri de formare a 

competențelor profesionale, IT și lingvistice etc.) 

6. Recomandare  (dată de șeful de catedră sau de directorul/directorul adjunct al școlii) 

7. Scrisoare de intenție care va cuprinde:  

-date de identificare ale candidatului; 

-modul în care cursul de formare răspunde nevoii de dezvoltare personală a candidatului; 

-modul în care cursul de formare răspunde nevoii de consolidare a instituției pe care o reprezintă; 

-modul în care candidatul  își propune să utilizeze, în propria institutie, competențele dobândite pe parcursul stagiului de formare. 
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Documentele vor fi depuse într-un singur exemplar în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din PVC cu șină. 

Dosarul de înscriere  se înregistrează la  secretariatul Colegiului Tehnic ”Mihai Băcescu” Fălticeni. 

Orice informație eronată va duce la eliminarea automată a candidatului. 

 

 

 

 

II. Probele concursului de selecție: 

1.    Probă scrisă de evaluare a competențelor profesionale  

2.    Probă scrisă -  competențe lingvistice – limba engleză 

3.    Interviu în limba română și limba engleză 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Criteriile specifice de selecție și indicatori de evaluare 
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 CRITERIUL INDICATORI DE EVALUARE PUNCTAJ 

I. Competențe profesionale PROBA SCRISĂ 

chestionar cu întrebări închise/deschise care va cuprinde noțiuni 

despre legislație/structuri instituționale, programe de finanțare și 

dificultăți de învățare 

1-20 

 

II. Competențe lingvistice PROBĂ SCRISĂ- Limba engleză- test grilă 1-20 

III.Motivație pentru dezvoltarea competențelor 

profesionale în domeniul unui demers didactic 

motivant, inovativ  și eficient 

 INTERVIU în limba engleza și în limba română 

  

1-20 

IV. Performanţe profesionale obţinute Evaluarea C.V.-ului și a documentelor doveditoare anexate  1-10 

V.Calități morale și de comportament.  

Capacitate de cooperare, lucru în echipă, autoevaluare 

și diseminare 

Evaluare Recomandare  

Evaluare Scrisoare de intenție 

1-10  

1-20 

PUNCTAJ TOTAL 100 p 

  

Nota: Prezentul anunț va fi postat pe site-ul CTMB începând cu data de 28.03.2022 

 

DATA AFIȘĂRII: 28.03.2022 

  

             Director,                                                                                                                                                   Coordonator proiect, 

             prof. dr. Palaghia Radion                                                                                                                                prof. dr. Raluca Iuliana Suciu 
  

 


