
Dragi colegi, 

 

Vă anunțăm demararea procedurii de selecție pentru echipa de gestiune a 

proiectului ERASMUS+ , nr. 2018-1-RO01-KA201-049411, intitulat Future schools using the 

power of Virtual and Augmented Reality for education and training in the classroom.  

Proiectul vizează producerea de produse intelectuale (bibliotecă online, ghiduri, lecții care 

utilizează VR, resurse e tip VR), în domeniul utilizării realității virtuale și augmentate în activitățile 

de învătare, prin contribuția specialiștilor din următoarele instituții partenere: 

Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" – instituție coordonatoare 

FUNDAȚIA EUROED – Iași, România 

Unique Make up (firmă specializată în producția video) – Iași, România 

PIXEL - ASSOCIAZIONE CULTURALE (asociație non-guvernamentală) – Florența, Italia 

CIPAT (consorțiu de 43 școli din regiunea Toscana) – Florența, Italia 

Instituto Politécnico de Bragança – Braganca, Portugalia 

SOROS INTERNATIONAL HOUSE (centru pentru formarea competențelor de predare a limbii 

engleze) – Vilnius, Lituania 

Vilniaus Karoliniskiu Gymnasium – Vilnius, Lituania 

Membrii echipei de gestiune a proiectului vor avea următoarele responsabilități: 

- 3 profesori specializați în crearea de soft educațional, utilizarea materialelor multimedia în 

predare, crearea de resurse educaționale deschise – autorii produselor intelectuale ale proiectului;  

- 1 profesor/specialist IT cu competențe dezvoltate de programare, creare de materiale multimedia, 

creare de pagini web, absolvent al unei facultăți de profil – autor de produse intelectuale ale 

proiectului, precum și coordonator al strategiei de asigurare a vizibilității și promovării proiectului, 

rezultatelor acestuia; 

- gestiunea financiară a proiectului - 1 contabil; 

- coordonarea activităților proiectului/manager proiect - 1 profesor/specialist autor de produse 

intelectuale ale proiectului, dar și cu experiență în coordonarea proiectelor cu finanțare europeană, 

monitorizarea activităților proiectului, diseminarea, exploatarea rezultatelor, realizarea strategiilor 

DEOR (Diseminarea și Exploatarea Rezultatelor). 

Aveți în atașament informații despre proiect, obiective, produse intelectuale. 

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

echipei de proiect. 

Dosarul de candidatura va contine: 

- cv Europass (formularul în limba română); 

- scrisoare de intentie în limba română; 

- cerere de inscriere (formular tip). 

Dosarele se vor depune la secretariat in perioada 18 - 26.10.2018.  

Probele de selectie: 

- evaluarea cv-ului conform grilei anexate; 

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

Scrisoare de intenţie va avea ca anexă un plan de integrare a realității virtuale si 
augmentate în activitățile didactice cu elevii, precum și modul în care vor fi utilizate rezultatele 
participării la proiect. 

Toate produsele intelectuale ale proiectului vor fi realizate limba engleza. 
Interviul se va desfasura pe 29.10.2018. Rezultatele se vor afisa pe 31.10.2018. 

 

Succes! 

 

Adina Romanescu  


