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Nr   2 /    2018        Aprobat în cadrul ședinței de lucru a Echipei de Management a proiectului 

 

APEL SELECȚIE 

 

 Apel la nivelul instituției Colegiul Dobrogean ,,Spiru Haret “ Tulcea pentru 

selecţia participanţilor în cadrul proiectului “Wise and Inventive ScreenAg-

ers(WISA)” , nr referință proiect 2018-1-CZ01-KA229-048019_4,  

aprobat pentru finanţare în cadrul rundei 2018, Erasmus+, Acțiunea-Cheie 

2(KA2). 

 

  

 Proiectul are o durată de desfășurare de 24 de luni și implică o colaborare între următoarele 

patru instituții: Biskupske gymnazium Brno a materska skola din Cehia (țara coordonatoare), Co-

legiul Dobrogean “Spiru Haret” din Tulcea, Gymnaseio Lykeiakes Taxeis Makrychoriou din Gre-

cia și Manavgat și este finanțat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. 

 

1. INTRODUCERE 

 

 

Beneficiar în Romănia: Colegiul Dobrogean ,, Spiru Haret “ Tulcea 

 

 

Descrierea proiectului/context: 
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 Într-o eră digitală cum este a noastra, școlile trebuie să ramână conectate la nevoile reale 

ale elevilor, la dorința lor de a-și exprima identitatea digitală și trebuie să îi ajute să devină 

utilizatori responsabili de canale media. Cele patru școli partenere au pornit de la convingerea 

comună că dobândirea de competențe media într-o eră digitală este cheia către o cetățenie 

responsabilă. A încerca noi abordări de predare a competențelor media este în acord cu politica 

Uniunii Europene, care a lansat un apel în acest sens în mod repetat. 

 După ce țările participante au hotărât asupra temei proiectului, au fost distribuite 

chestionare în toate școlile participante, obținând astfel rezultate interesante. 58% din elevii 

respondenți petrec online până la 5 ore zilnic, 19% petrec online mai mult de 5 ore/zi, în special 

pe rețele de socializare. 87% dintre ei își pun întrebări în legătură cu informațiile de pe internet, 

dar numai 52% au încercat să le verifice. 50% nu știu cum să evaluze credibilitatea surselor online, 

31% nu știu cum să navigheze pe internet în siguranță, 24% nu se simt în siguranță atunci când 

folosesc internetul, iar 29% dintre elevi au auzit despre persoane care au avut experiențe nefericite 

în legatură cu utilizarea internetului.  

 Totodată, au fost cercetate strategiile naționale din cele patru țări referitoare la 

competențele media și siguranța mijloacelor mass-media. Politicile educaționale din cele 4 țări 

susțin educația media și își exprimă intenția de a educa elevi cu astfel de competențe. Cu toate 

acestea, Educația Media nu este inclusă în programa școlară ca obiect de studiu de sine-stătător, 

ci poate fi predat doar ca materie opțională sau trans-curricular. 

 

SCOPUL; 

1. Schimbul de experiență, tehnici și idei 

2. Încercarea de predare a competențelor media ca parte a unui proiect și de integrare a unui 

astfel de curs în programa școlară sau în activitățile extra-curriculare, cu scopul de a furniza 

elevilor competențele necesare pentru a se simti informați și în siguranță atunci când 

folosesc internetul 

 

OBIECTIVE: 

Proiectul isi propune urmatoarele obiective : 
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O1: să facă un schimb de bune practici în domeniul integrării Educației Media în procesul 

educațional, cât și a le transmite și a beneficia de pe urma lor; 

O2: să creeze în școlile noastre un mediu de învățare bazat pe educație media, derulând activități 

orientate către domeniul media atât într-un mediu formal cât și într-unul informal, prin 

comunicarea de la om la om, în timpul derulării proiectului dar și după; 

O3: să dezvolte elevilor abilități de gândire critică în legatură cu mesajele mass-media (capacitatea 

de a evalua, a analiza, a înțelege și a a folosi conținuturi media) cu scopul de a deveni utilizatori 

media critici și responsabili 

O4: să dezvolte capacitatea elevilor de a crea și disemina conținuturi media și de a deveni creatori 

media responsabili 

O5: să promoveze mediul internațional și intercultural în școlile noastre prin activități de predare-

învățare comune care implică competențele digitale (cum ar fi mediile de învățare virtuală, 

platforma eTwinning și mijloacele de colaborare gen “cloud”) 

O6: să  creeze si să folosească metode de evaluare inovatoare, digitale 

 

 

 

 

REZULTATE AȘTEPTATE 

R1: o Bibliotecă Media (cu resurse deschise pentru predarea Educației Media în școli) care să 

conțină 12 planuri de lecție pe temele “Competențe media” și “Creare de conținuturi” și un plan 

de proiect de lecție cu durata de 5 zile cu tema “Educația Media” care poate fi introdus în programa 

școlară sau care poate fi folosit ca activitate extra-curriculară 

R2: canalul de Youtube și Vlogul proiectului 

R3: website-ul proiectului 

R4: ghidul adolescentului de utilizare a internetului în siguranță (ghid/broșura online cu cuvinte -

cheie, termeni și resurse) 

R5: o bancă de Educație Media – resursa educațională deschisă, ce conține materiale digitale 

(reguli de folosire, videoclipuri) ce pot fi folosite in orice lecție sau de către publicul larg 

R6: un grup eTwinning și un proiect eTwinning 

R7: articole de promovare a proiectului în revista școlii și în ziarele locale 

ACTIVITĂȚI TRANSNAȚIONALE DE ÎNVĂȚARE: 

În timpul primei întâlniri între țările participante la proiect, care va avea loc în Cehia, profesorii 

vor lua parte la conferințe pe temele “Educația Media”, “Competențele Media” și “Educația 

Deschisă”, constând în workshop-uri și seminarii ținute de profesori universitari, experți și 
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jurnaliști și vor începe schimbul de informații asupra competențelor media și educației media din 

școlile lor. 

În timpul celor patru întâlniri transnaționale (schimburi de elevi pe termen scurt) se vor derula o 

varietate de activități, cum ar fi workshop-uri, jocuri și teste de cunoștințe, seminarii, activități de 

învățare prin fapte, învățare interactivă, scriere creativă și laboratoare de regie-film. 

Cu scopul de a învăța elevii să creeze conținut media, activitățile vor include și crearea unor texte 

media cum ar fi articolele de știri și producerea unui discurs public, pregătirea interviurilor și 

scrierea de scenarii. Acestea se vor realiza prin crearea de povești digitale, prin prezentarea de 

videoclipuri promoționale și artistice, realizarea de prezentări radio, folosirea unor aplicații și 

instrumente digitale. Elevii vor crea teste de cunoștințe online, chestionare și vor folosi platforme 

digitale de comunicare internațională. Fiecare întâlnire transnaționala se va baza pe cunoștințele 

acumulate la întâlnirea anterioară și va adăuga noi subiecte de discuție. 
 

 

 

Documente de referinţă:  

Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/ 2011;  

Apelul naţional la propuneri de proiecte 2018;  

APEL european 2018 pentru propuneri de proiecte în Programul Eras-

mus+;  

Ghidul candidatului;Ghidul programului Erasmus+  

Contractul de finanţare în cadrul programului Erasmus+, Acţiunea cheie 

2-, Wise and Inventive ScreenAgers, nr referință proiect-2018-1-CZ01-KA229-

048019_4,  

 www.erasmusplus.ro.  
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2. Obiectul apelului de selecție: 

 

   Echipa de proiect Wise and Inventive ScreenAgers selectează un număr de 4  

profesori (1 profesor cu statut de rezervă) participanți la un short-term joint staff 

training event în cadrul proiectului, ,,Wise and Inventive ScreenAgers” (WISA). 

Activitățile de mobilitate transnațională sunt organizate în perioada 15-19 noiembrie 

2018 în Brno, Cehia, de către coordonatorul proiectului , Biskupské gymnázium 

Brno a mateřská škola. 

 Evenimentul de formare se va desfășura sub forma unei conferințe la scară 

mică (a small-scale Conference on Media Education, Media Literacy and Open Ed-

ucation), va include workshops, seminarii ținute de profesori universitari, membri 

ai ONG-urilor și experți locali. 

Limba de desfășurae a activităților de formare- limba engleză 

 

 

 

3.  

3.a. Profilul participantului: 

-cadru didactic din CDSH  care manifestă intenția de a se alătura unei echipe 

internaționale cu scopul de a constitui și a asigura buna funcționare a unei  baze 

didactice, metodologice și tehnologice a desfășurării activiltăților de proiect care vor 

implica elevi și schimb de bune practici în domeniul educației media pe parcursul 

celor 2 ani de proiect 2018-2019, 2019-2020. În baza celor specificate în formularul 
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de candidadtură, în acord cu principul valorificării experienței în domeniul compe-

tențelor media dobândite prin derularea unor practici media anterioare,precum și cu 

nevoile actuale de derularea a activităților de proiect,  participantul la mobilitate tre-

buie să aibă una dintre următoarele specializări : 

profesor - limba și literatura română/ limbă străină- rol asumat în echipă: 

responsabil comunicare;  

profesor- limba engleză -rol asumat în echipă-traducerea materialelor cu 

conținut educațional integrate în kit-ul de educație media, verificarea acurateții 

limbii engleze în secțiunile de blog/vlog postate de elevi în mediul virtual. 

profesor- TIC, informatică-rol asumat în echipă-expert instrumente digi-

tale; asigură suportul tehnic; 

profesor  - științe sociale cu competențe media certificate-  rol asumat în 

echipă-responsabil competențe media, asigură suportul informațional și meto-

dologic în care se ancorează activitățile elevilor. 

3.b 

Constituie avantaje : a absolvit cursuri, module de formare pe teme me-

dia, a dobândit competențe media , a fost implicat în derularea activităților cu 

conținut media desfășurate în anii precedenți în școală. 

4.Criterii de selecție: 4.a. Condiții necesare :  

profesor titular al Colegiului Dobrogean ,,Spiru Haret”; 
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 cunoștințe de limba engleză-cel putin nivelul B2 care să permită 

o bună înțelegere a informațiilor prezentate la cursurile de for-

mare si care să fie îmbunătățite  prin contactul lingvistic creat la 

curs. Candidații vor anexa dosarului de candidatură acte dove-

ditoare( copie diplomă universitară/postuniversitară care 

atestă specializarea în limba engleză, adeverință care certifică 

nivelul B2). În cazul în care își exprimă intenția de aparticipa la 

mobilitate candidați care nu se înscriu în niciuna dintre si-

tuațiile de mai sus, se va organiza la nivelul școlii un test de 

limba engleză.Nivelul cunoștințelor va fi stabilit prin aplicarea 

unui test candidaților, realizat de către un profesor voluntar.  

 competente digitale/TIC ( atestate prin acte doveditoare) ;Can-

didații vor anexa dosarului de candidatură acte doveditoare( co-

pie diplomă universitară/postuniversitară care atestă speciali-

zarea în informatică, adeverință care certifică competențe TIC). 

În cazul în care își exprimă intenția de aparticipa la mobilitate 

candidați care nu se înscriu în niciuna dintre situațiile de mai 

sus, se va organiza la nivelul școlii un test de utilizare avansată 

a instrumentelor TIC..Nivelul cunoștințelor va fi stabilit prin 

aplicarea unui test candidaților, realizat de către un profesor vo-

luntar.  

4.b. Obligații asumate de participantul la mobilitate ca beneficiar al unui 

grant cofinanțat cu ajutorul Erasmus+ 

Obligații premobilitate 
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-candidatul selectat pentru mobilitate va participa la activitățile de 

pregătire lingvistică, culturală  și pedagogică; 

-candidadtul selectat pentru mobilitate va semna contractul individual ; 

-candidatul selectat pentru mobilitate își va asigura documentele de 

călătorie, asigurarea de sănătate;  

-candidatul selectat pentru mobilitate va răspunde oricărei solicitări de 

oferire de feedback, monitorizare și evaluare ; 

-Obligații în timpul mobilității 

-va participa la toate activitățile de formare din timpul jonit staff training 

event; 

 -va actualiza pagina de Facebook a proiectului cu cel puțin 2 postări 

relevante (conținuturi /rezultate ale învățării dobândite în timpul cursului); 

-va  participa la orice tip de evaluare (inițială, finală, de parcurs) propusă 

de către furnizorul de curs; 

Obligații postmobilitate 

 

 

 

În perioada postmobilitate, participantul:- va completa raportul indi-

vidual în Mobility Tool in termenul legal stabilit de catre Agentia Natională; 
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 -va  întocmi un   raport descriptiv/narativ care va fi înmânat responsa-

bilului cu monitorizarea, raport care va cuprinde si un chestionar de progres si 

satisfactie; 

-- va manifesta disponibilitate de participare la activități de diseminare a 

cunoștințelor dobandite in timpul mobilitatii, la nivel institutional, local, jude-

tean; 

-va asigura un mediu suportiv pentru elevii care urmează a pleca în mo-

bilitate în funcție de rolul asumat în echipă; 

-ca colabora cu elevii participanți la mobilitate pentru a elabora materia-

lele ce ulterior vor fi incluse în kit-ul de educație media; 

-va contribui la realizarea elementelor de vizibilatete și diseminare care 

vor fi ulterior înmânate coordonatorului pentru a fi încărcate în EFRP. 

-va avea contribuții/postări constant pe pagina de Facebook a proiectului 

în perioadele de pre/în timpul/postmobilitate; 

-va coordona activitățile de învățare desfășurate pe platforma eTwinning 

a proiectului; 

5.Modalitatea de selecție: 

-evaluare dosar de candidatură( cv, scrisoare de intenție,cerere-tip înscriere, 

acte doveditoare nivel limbă engleză, competențe TIC, competențe media); 

-interviu- (prezentare resursă educațională deschisă elaborată și utilizată an-

terior selecției); 
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-test limbă engleză/utilizare a instrumentelor TIC- în cazul candidaților care nu pot 

face dovada unor studii superioare de specialitate; data susținerii testului este 

anterioară depunerii dosarului conform calendarului; 

 

 

 

6. 

Calendarul desfășurării concursului de selecție a participanților 

 

Test de limba engleză/utilizare avansată a instrumentelor TIC (dacă 
este cazul) 

25.09.2018 

Afișarea rezultatelor la avizier(dacă este cazul) 25.09.2018 

Depunerea contestațiilor(dacă este cazul) 26.09.2018 

Evaluarea contestațiilor, afișarea rezultatelor finale test de 
limbă/TIC 

26.09.2018 

Depunerea dosarului de candidatură  27.09.2018 

Evaluarea dosarelor 27.09.2018 

Interviu 28.09.2018 

Afișarea rezultatelor la avizier, pe site-ul liceului 01.10.2018 

Depunerea contestațiilor 01.10.2018 
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Evaluarea contestațiilor 02.10.2018 

Afișarea rezultatelor finale 03.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

7 . Conținutul dosarului de candidatură : 

-         Cerere de înscriere (model tip);  

 Scrisoare de intenție; 

 CV Europass semnat de titular  

 certificat/adeverință absolvire specializare/formare/cursuri TIC; 

 certificat/diplomă competențe limbă engleză 

 certificat/adeverință competențe media (în cazul profesorului de 

științe sociale) 

Notă- CV-ul și scrisoarea de intenție trebuie să cuprindă o detaliere 

a experienței educaționale relevante pentru condițiile necesare și crite-

riile specifice de selecție. 
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8. Modalitatea de depunere a candidaturii: 

 

Candidații vor depune dosarele la secretariatul instituției până în data de 27 septem-

brie, ora 14.00. Dosarele candidaților  depuse după data limită vor fi respinse . 

Dosarele incomplete vor fi declarate neeligibile de către Comisia de Evaluare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXE 

 

ANEXA 1 la Apelul de Selecție din data   Cerere-tip înscriere selecție 
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     CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE 

 

l 

a procesul de selecție a participanților la o mobilitate transnațională de tip short term 

joint staff training event în cadrul proiectului  “Wise and Inventive ScreenAg-

ers(WISA)” , nr referință proiect 2018-1-CZ01-KA229-048019_4,  

 

Subsemnatul/Subsemnata 

…………………………………………………………………………… ……….. 

profesor titular al Colegiului Dobrogean ,,Spiru Haret “ Tulcea, 

catedra…………………….. 

…………….…………………………………………………………………………

…………………………………………,  

 vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la procesul  de selecţie pentru proiectul Erasmus 

+“Wise and Inventive ScreenAgers(WISA)” : 

Menționez că particip la selecție pentru: 

a) profesor limba română/limbă străină 

b) profesor limbă engleză 

c) profesor informatică 

d) profesor socio-umane 
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Data                                                                                                Semnătura 

 

Domnului Director al Colegiului Dobrogean ,,Spiru Haret “   Tulcea 


