
 

 

 
 

ANUNȚ SELECȚIE PROFESORI VET. 
Proiect Erasmus + VET 2020-1-RO01-KA102-078926 

 

În urma finanțării proiectului ERASMUS+, KA102, „Pratică europeană în utilizarea 

softurilor de specialitate pentru gestiunea financiară, economică și administrarea afacerii”,  

acronim Use Soft FEBA, prin contractul de finanțare 2020-1-RO01-KA102-078926, Colegiul 

Tehnic  „Gheorghe Asachi“ Oneşti va organiza concurs de selecție pentru un număr de 4 profesori 

+1 profesor rezervă.  

Țara de destinație: Spania, Salamanca                          Perioada: februarie  2022, durata 5 zile 

Detaliere mobilitate:  

Profesorii vor fi selectați pentru a efectua un stagiu de Job shadowing pe tematica 

Safeguarding (protectia persoanelor vulnerabile și minore). Activitatea se implementează prin 

metoda de formare prin observare dar și prin alte activități distinctive. Aceștia vor observa la locul 

de muncă implementarea cerințelor legale pe acest subiect, dar și bunele practici din viața de zi cu 

zi și vor urmări derularea  practicii în atelier și/sau companii pentru a triangula informațiile primite 

până la acel moment în legatură cu organizarea practicii de specialitate pe calificările liceului. Ei 

vor participa la sesiuni de informare și formare relevante pentru rezultatele urmărite de proiect. 

La întoarcerea din mobilitate, cei 4 VET staff vor facilita adaptarea în următoarele 30 de 

luni la nevoile pieței muncii ce impun relații de parteneriat cu angajatorii în furnizarea de contexte 

de învățare la locul de muncă. Ei vor trebui să întocmească parteneriate de practică pertinente 

pentru acoperirea nevoilor elevilor și să elaboreze un "Îndrumar al încheierii acordurilor de 

practică". 

Profesorii participanți la mobilitate vor folosi rezultatele din propria lor învățare formală, 

oferită de experiența din mobilitate, în conștientizarea mai relevantă a modului cum această 

practică ar trebui să descrie nu doar situațiile de învățare, ci să trateze relația de parteneriat cu 

angajatorii din Onești și sub aspectul protecției grupurilor vulnerabile, cu efect pozitiv asupra 

competențelor lor individuale de lucru colaborativ. 

Grupul țintă VET Staff e format din 4 profesori de specialitate care coordoneazaă stagii de 

pregătire practică, titulari, responsabili cu încheierea parteneriatelor de practică pentru elevi. 

Criterii de selecție:  



- să fie profesori pentru educație și formare profesională (profesori VET = Vocational education 
and training, abbreviated as VET, sometimes simply called vocational training, is the training in 
skills and teaching of knowledge related to a specific trade, occupation or vocation in which the 
student or employee wishes to participate - în conformitate cu glosarul de termeni agreați în UE: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary: 
Vocational_education_and_training_(VET) 
- să aiba un nivel de cunoștințe de limba engleză de aproximativ B1; 

- să aibă competențe digitale minime;  

- să facă parte din colectivul de cadre didactice ale Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Onești 

în următorii trei ani școlari pentru a putea fructifica experiența dobândită; 

- să dea dovadă de interes și de motivație personală fiind implicați în activitățile proiectului 

(prezente, trecute sau viitoare) și să îi cunoască conținutul și obiectivele aspect ce trebuie 

argumentat în scrisoarea de intenție. 

Dosarul va conține: CV europass, scrisoare de intenție, copie carte de identitate. 

Cerințe pentru tehnoredactare:  Marginile paginii: 2 cm; Spațierea între rânduri: 1,5 linii; Titlul: 

centru, font Times New Roman, 14 puncte; Alinierea textului în cadrul paragrafelor: stânga – 

dreapta; Font: Times New Roman - Dimensiune font: 12 puncte; Se vor utiliza diacritice; În subsol 

se va scrie numele și prenumele și numărul paginii. 

Calendarul selecţiei: 

1. Anunț proces selecție (pe site-ul școlii, vizier și facebook)  10.XI.2021  

2. Înscrierea pentru participare la selecție se va realiza prin depunerea 

dosarului la dna secretar-șef Cornelia Enache 

11-18.XI.2021  

3. Test de verificare cunoştinţe limba engleză (scris și oral)  26.XI.2021  

4. Probă de verificare a competențelor digitale (vor încărca în classroom 

Use Soft FEBA–VET Staff  CV-ul europass și scrisoarea de intenție în 

format word)  

18-25.XI.2021  

5. Afișarea rezultatelor  26.XI.2021  

6. Depunerea contestațiilor  26.XI.2021  

7. Rezultate finale (profesorii selectați și lista de rezervă)  29.XI.2021  

 

DIRECTOR, 

Prof. Ursachi Mihai 
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