
Dragi colegi, 

 

Vă anunțăm demararea procedurii de selecție pentru echipa de gestiune a 

proiectului ERASMUS+ , nr. 2019-1-RO01-KA201-063996, intitulat Educational Toolkit for the 

Development of Social Media Literacy. 

Proiectul vizează producerea de produse intelectuale bazate pe utilizarea social media, 

destinate utilizării în procesul didactic la diverse discipline de studiu, menite să dezvolte educația 

media și să sporească atractivitatea diverselor discipline de studiu. Produsele intelectuale din cadrul 

proiectului vor fi realizate prin contribuția specialiștilor din următoarele instituții partenere: 

 Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" – instituție coordonatoare, Iași, 

România 

 Fundația Centrul pentru Jurnalism Independent – București, România 

 Agrupamento de Escolas de Freixo – Freixo, Portugalia 

 Istituto Comprensivo 10 – Modena, Italia 

 Katholieke Universiteit Leuven – Leuven, Belgia 

Echipa de gestiune a proiectului din Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" va fi 

alcătuită din 4 profesori (1 manager de proiect și 3 membri ai echipei), 1 specialist IT (profesor 

de informatică/informatician/absolvent de studii universitare/postuniversitare în domeniul 

IT) și 1 contabil. 

Membrii echipei de gestiune a proiectului vor avea următoarele responsabilități: 

- managerul de proiect: coordonarea activităților proiectului, monitorizarea 

activităților proiectului, diseminarea, exploatarea rezultatelor, realizarea strategiilor 

DEOR (Diseminarea și Exploatarea Rezultatelor), crearea produselor intelectuale în 

cadrul proiectului, implicarea în toate activitățile proiectului; 

- membrii echipei de proiect, profesorii și specialistul IT: crearea produselor 

intelectuale în cadrul proiectului, crearea de materiale multimedia în cadrul 

proiectului, implementarea strategiei de asigurare a vizibilității și promovării 

proiectului și a rezultatelor acestuia, implicarea în toate activitățile proiectului; 

- contabilul: gestiunea financiară a proiectului  

În atașament găsiți informații despre proiect, despre obiectivele acestuia și despre produsele 

intelectuale ce vor fi create în cadrul proiectului. Toate produsele intelectuale ale proiectului vor fi 

realizate limba engleză și traduse în limbile oficiale ale instituțiilor partenere. 

Menționăm că vor participa la întâlniri transnaționale/activități de formare doar membrii 

echipei de proiect. 



Dosarul de candidatură va contine: 

- CV în format Europass, inclusiv anexe (formularul în limba română); 

- scrisoare de intenție în limba română; 

- cerere de înscriere (formular tip). 

Dosarele se vor depune la secretariat în perioada 10.10.2019 – 18.10.2019, în intervalul 

orar 8.00 – 15.00.  

Probele de selecție: 

- evaluarea CV-ului conform grilei anexate; 

- interviu, pornind de la scrisoarea de intenție a candidatului. 

Scrisoarea de intenţie va avea ca anexă un plan de integrare a instrumentelor social media în 

activitățile didactice cu elevii, precum și o prezentare succintă a modului în care vor fi utilizate 

rezultatele participării la proiect.  

Interviul se va desfășura pe 21.10.2019.  

Rezultatele se vor afișa pe 23.10.2019. 

Informațiile despre procesul de selecție sunt disponibile la avizier în cancelarie și pe 

site-ul școlii, la link-ul: http://liis.ro/Pages/view/news/763 . 

  

 

Succes! 

Prof. dr. Anamaria Ghiban  

  

http://liis.ro/Pages/view/news/763

