
 

 

 

ANUNȚ SELECȚIE PROFESORI VET. 

PROIECT  ERASMUS+KA1 MAI MULTE OPORTUNITĂȚI PENTRU PROFESIONIȘTI ÎN EUROPA – 

HOPE. 

 

ANUNȚ, 

Privind organizarea şi desfăşurarea selecției profesorilor pentru participarea la o mobilitate în cadrul proiectului 

ERASMUS+, KA1, MAI MULTE OPORTUNITĂȚI PENTRU PROFESIONIȘTI ÎN EUROPA – HOPE, 

derulat de Școala Superioară Comercială ,,N. Kretzulescu”. 

În urma finanțării proiectului ERASMUS+, KA1, MAI MULTE OPORTUNITĂȚI PENTRU PROFESIONIȘTI 

ÎN EUROPA – HOPE, Școala Superioară Comercială ,,N. Kretzulescu” va organiza concurs de selecție pentru 

un număr de 10 profesori + 2 profesori vor alcătui rezervele.  

Țara de destinație: Spania 

Perioada:  iunie  2021 

Detaliere mobilitate: 

 Profesorii vor participa la următoarele tipuri de activități pe parcursul mobilității: 

- asistenți la cursuri în cadrul unor instituții de învățământ din domeniul economic în vederea actualizării 

metodelor moderne de predare, învățare și evaluare 

- participarea la activități ce urmăresc împărtășirea de bune practici în domeniul educațional 

- întâlniri cu instituții și agenți economici în vederea familiarizării cu nevoile acestora 

În cele din urmă, evaluarea generală se vor face împreună cu partenerii. 

Criterii de selecție 

  - să fie profesori VET 

  - să aiba un nivel de cunoștințe de limba engleză de minimum B1  

  - să aibă competențe digitale minime  

  - să facă parte din colectivul de cadre didactice ale Scolii Superioare Comerciale ,,N Kretzulescu,,            

  - să dea dovadă de interes și de motivație personală  

Etapele selecției 

 Anunțul de selecție 

 Înscrierea candidaților on line în termenul stabilit în prezentul anunț 

 Evaluare limba engleză – test scris și oral /atestat european 

 Evaluare competenţe digitale – test practic 

 Afișarea rezultatelor la testul de limbă engleză și la testul de evaluare a competențelor digitale 

 Depunerea contestaţiilor  

 Rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor 



 
 

 

 

 

Afişarea rezultatelor finale  

 

Calendarul selecţiei: 

Nr. 

crt. 

Etapa din calendarul selecției Perioada  

1 Anunț proces selecție (pe site-ul școlii)  29.10.2021 

2 Inscrierea pentru participare la selecție se va realiza în Google 

forms  https://forms.gle/mL2mCYKc3cTyXcKY8 

01.11.2021 – 12.11.2021 

3 Test de verificare cunoştinţe limba engleză (scris și oral) 20.11.2021 

4 Probă practică de verificare a competențelor digitale (se vor 

încărca în classroom un CV europass și o scrisoare de intenție) 

01.11.2021-20.11.2021 

6 Afișarea rezultatelor la testul de limbă engleză/la testul de 

verificare a competențelor digitale 

21.11.2021 

7 Depunerea contestațiilor 21.11.2021 

8 Rezultate finale (profesorii selectați și lista de rezervă) 22.11.2021 

 

Tematică limba engleză pentru evaluare 

Tematică competențe digitale 


