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PROCEDURĂ SELECȚIE PARTICIPANȚI  

În cadrul proiectului KA2, DIGITAL CLASSROOM M.F. 2018-1-MK01-KA201-047161 

 

Criterii de selecţie: 

I. Cadrele didactice participante la proiect trebuie să întrunească următoarele 

condiții:  

 Să aibă calitatea de titulari ai ”Școlii Gimnaziale” Ștefan Bârsănescu Iași  

 Să aibă experiență de minim 3 ani în predarea matematicii, respectiv fizicii  

 Disponibilitate de a se implica în activitățile proiectului pe tot parcursul acestuia    

 Implicarea activă în activitățile școlare şi extraşcolare, în ultimii 2 ani  

 Competențe digitale  

 Competențe de limbă engleză (nivel B1 minim)  

 

II. Selecția participanților se va face în urma depunerii candidaturilor, care vor 

conține: 

 Scrisoare de motivație  

 CV Europass  

 Documente justificative pentru competențele și experiența declarată, conform 

criteriilor prezentate la punctul I (condiţii). 

 

III. Calendarul selecției participanților:  

Anunțarea selecției:  18 aprilie 2019 

Depunerea candidaturilor: 7- 9 mai 2019  

Analiza candidaturilor:  9-10 mai 2019  

Anunțarea rezultatelor: 13 mai 2019  
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 Anexa 

DIGITAL CLASSROOM M.F. 

2018-1-MK01-KA201-047161 

 

Perioadă: Martie 2019 – November 2020 

Coordonator: Inception Enterprises, Skopje, Macedonia  

Partneri:  

Școala Primară Municipală ”Krste Misirkov”, Kumanovo, Macedonia 

ONG-ul de tineret Xeracion Valencia, Spain  

Școala Gimnazială ”Ștefan Bârsănescu”, Iași, Romania  

  Participanți: profesori de fizică, profesori de matematică 

 

Scop 

Cadre didactice - Digitalizarea educației și dezvoltarea de competențe de a lucru cu 

platforme e-learning și instrumente educaționale digitale 

 

Durata 30.10.2020 / contract semnat 28.01.2019  

 

Produse intelectuale:  

 1 studiu comparativ al sistemelor de educație în țările partenere, centrat pe 

matematică și fizică   

 O platformă de e-learning pentru cadre didactice și elevi (Moodle)  

 3 cursuri online de fizică și 3 cursuri online de matematică, în 5 limbi (română, 

spaniolă, macedoneană, albaneză, engleză) 

 3  suporturi de curs în format letric   

 1 intro-video pentru matematică și 1 intro-video pentru fizică în limba engleză, cu 

subtitrări în cele 4 limbi  

 

Eveniment de formare:  

 Formarea a 4 participanți din fiecare instituție în vederea folosirii platformelor e-

learning, septembrie 2019, Spania (8 zile)  

 

Eveniment de multiplicare  

 Conferință la finalul proiectului, iunie 2020  

 

Participanti: 

 Profesori de matematică și fizică – vor contribui la realizarea produselor intelectuale 

 


