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Dragi colegi,
Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de 10
profesori – mentori şi formatori în vederea participării la stagiul de formare intitulat Strategii
europene de implementare a mentoratului, care se va desfăşura în Marea Britanie, în perioada
22.06.2014 – 5.07.2014.
Plasamentul de formare se desfăşoară în limba engleză şi se adresează profesorilor –
mentori şi formatori de diferite specialităţi. Participanţii la stagiu vor exersa activităţi de
consiliere, orientare şi monitorizare a profesorilor debutanţi. Plasamentul este organizat în
cadrul proiectului de mobilităţi Leonardo da Vinci, grup ţintă PLM aprobat în exerciţiul 2013
şi finanţat de Comisia Europeană.
Beneficiarii proiectului vor urma un curs de limbă engleză finanţat de Comisia
Europeană prin ANPCDEFP. Participanţii vor primi adeverinţă de absolvire a unui curs de
limbă engleză şi certificat de mobilitate Europass care va atesta îmbunătăţirea competenţelor
profesionale vizate de obiectivele proiectului.
Vă invităm să depuneţi şi să înregistraţi dosarul de candidatură la secretariat în
vederea participării la selecţie, care se va derula conform graficului:
- 12 decembrie – 18 decembrie 2014, depunerea dosarelor de candidatură;
- 19 – 20 decembrie 2013, selecţia candidaţilor;
- 20 decembrie 2013, anunţarea grupului ţintă selectat.
Dosarul de candidatură solicitat va cuprinde următoarele documente:
 Cerere de înscriere (formular tip);
 Copie xerox după cartea de identitate;
 Copie xerox după diplomele/adeverinţele de mentor şi formator;
 Curriculum vitae în format Europass/european în limba română şi limba
engleză, semnat de către candidat;
 Fişa de autoevaluare a activităţilor cadrului didactic din anii şcolari
2012/2013, 2013/2014;
 Scrisoare de intenţie, având ca anexă planul de diseminare în care se va
detalia modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect.
Vă rugăm să inseraţi documentele solicitate într-un dosar de plastic, respectând
ordinea din opis. Precizăm că toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt
obligatorii. Candidaţii trebuie să aibă nivelul minim A2 la limba engleză în momentul
participării la procesul de selecţie şi să ajungă la nivelul minim B1 până la plecarea în
mobilitate.
Aveţi disponibile anunţul de selecţie, rezumatul proiectului şi documentele din dosarul
de candidatură pe site-ul şcolii (www.liis.ro).
Menţionăm că începând cu anul 2010, o persoană poate participa o singură dată
în viaţă într-un grup ţintă în cadrul proiectelor de mobilităţi Leonardo da Vinci, grup
ţintă PLM.
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Criterii de selecţie:
- cunoaşterea limbii engleze (cel puţin nivel A2) (30 p);
- cunoştinţe de proiectare didactică (30 p);
- evaluarea dosarului de candidatură (20 p);
- sustenabilitatea activităţilor de diseminare propuse (20 p).
Probele de selecţie:
- test la limba engleză;
- probă practică: susţinerea unei activităţi didactice demonstrative şi prezentarea
portofoliului didactic personal (proiecte didactice, fişe de lucru, teste) care vizează
evaluarea competenţelor specifice mentoratului;
- evaluarea dosarului de candidatură se va realiza prin aprecierea fişei de
autoevaluare a activităţii elevilor din anii şcolari 2012/2013, 2013/2014 însoţită de
documente justificative (pentru criteriul de selecţie 3);
- interviul va viza construirea profilului personal şi profesional al candidatului
pornind de la informaţiile menţionate în curriculum vitae şi stabilirea motivaţiei
acestuia de a participa la proiect, de a se implica în activităţile de diseminare, de a
utiliza rezultatele proiectului pornind de la scrisoarea de intenţie elaborată de acesta
(pentru criteriul de selecţie 4).
Evaluarea candidaţilor se va desfăşura în perioada 19 – 20 decembrie 2013, în intervalul
orar 15.00 – 17.00. Graficul programării probelor de evaluare va fi afişat în intervalul 16 – 17
decembrie 2013.
Mult succes!
Echipa de gestiune a proiectului LLP-LdV/PLM/2013/RO/104

