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1. Date despre proiect 

În perioada 15.09.2019 – 14.11.2020 se va desfășura la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” din 
Târgoviște un proiect Erasmus+ cu numărul 2019-1-RO01-KA102-062407 cu grant aprobat în valoare de 41350 
euro.  

În cele 14 luni de derulare ale proiectului, cincisprezece elevi de clasa a X-a (profil real, specializare 
matematică informatică), ai colegiului, vor avea oportunitatea de a obține cunoștințe, deprinderi și aptitudini 
pentru a se dezvolta personal ca urmare a participării la stagii de practică unde vor învăța cum să creeze pagini 
web funcționale, iar două cadre didactice vor participa la stagii de observare pentru a putea adapta materia 
obligatorie din programa școlară la cerințele europene de pe piața muncii. 

În urma participării la stagiile de practică, elevii vor crea câte un site și documentația aferentă acestuia. 
Site-urile vor conține secvențe de lecții, atât în limba română cât și în limba engleză, utile în procesul instructiv-
educativ și vor forma o bibliotecă virtuală care va putea fi utilizată atât de către elevi cât și de către cadrele 
didactice. 

Cadrele didactice vor alcătui o echipă transdisciplinară care va crea un cerc de robotică la care orice elev 
al colegiului va putea învăța noțiuni de bază despre construirea, asamblarea și programarea unor roboți. Prin 
intermediul platformei eTwinning se va crea un proiect pentru multiplicarea cunoștințelor acumulate și crearea 
unui schimb de experiență cu alți elevi și profesori. 

Toate aceste activități vin în sprijinul dezvoltării de competențe cheie ale elevilor care să ducă la o mai 
bună inserție pe piața muncii europene. 

 
2. Descrierea grupului țintă 

Selecția se va realiza pentru trei categorii de grup țintă: 
 2 profesori de informatică ce vor participa la stagii de observare de 5 zile.  

În urma stagiului de observare, profesorii vor adapta materia obligatorie din programa școlară la cerințele 
europene de pe piața muncii, pentru ca elevii sa fie mai atrași de disciplinele respective, iar rezultatul învățării 
să fie aplicabil în viața reală. Ei vor învăța cum să integreze tehnologiile moderne în procesul instructiv-educativ, 
vor învăța noțiuni de bază despre arhitectura unui robot, vor folosi calculatorul pentru a învăța cum să 
programeze și să controleze un robot, vor învăța cum să proiecteze și să construiască sisteme automate și 
programe de control. Profesorii vor crea un cerc de robotică la care orice elev din colegiu va putea învăța ce 
înseamnă construirea unui robot, diferența dintre componentele mecanice și electronice, alegerea 
componentelor în funcție de cost și utilitate, asamblarea roboților, învățarea conceptelor de bază despre 
ARDUINO, programarea roboților construiți. 
 2 profesori care vor însoți timp de două săptămâni elevii în stagiile de practică  

Profesorul însoțitor:  
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- însoţește participanţii pe toată durata mobilității, 
- menține legătura cu instituția de trimitere, în vederea comunicării responsabilului de proiect, atât a 

punctelor tari, cât și a punctelor de îmbunătățit referitoare la derularea mobilităţii și progresul 
participanţilor; 

- asigură respectarea, de către participanţii pe care îi însoţește, a normelor de conduită atât în mediul 
social (la locul de cazare, în locurile publice, în mijloacele de transport etc.), cât și în mediul 
profesional (la locul de stagiu); 

- asigură integritatea corporală și sănătatea participanţilor pe toată durata mobilităţii (transport intern 
și internațional și stagiu); 

- asigură relaționarea corespunzătoare între participanţi și tutorii de stagiu din instituţiile de primire; 
- deţine abilităţi lingvistice și de comunicare adecvate derulării mobilităţii; 
- asigură managementului riscului pentru participanţi, dar și pentru propria persoană; 
- respectă condiţiile contractuale, conform contractului financiar semnat cu instituţia beneficiară.  

 
 profesori titulari de la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” care vor aviza materialele educaționale 

ce vor fi realizate de către elevi în urma stagiilor de practică. 
 
3. Organizarea şi desfăşurarea procesului de selecţie a grupului ţintă  

Comisia de selecție va primi dosarele de candidatură ale cadrelor didactice pe data de 30.09.2019, luni, între orele 
8.00 și 11.00 și marți 1.10.2019, între orele 8.00 și 11.00 prin domnul profesor Măcriș Iulian. 

Membrii comisiei de selecție vor putea depune spre evaluare dosarele de candidatură marți 1.10.2019 și miercuri 
2.10.2019 între orele 8.00 și 11.00 la doamna profesor Șerban Mădălina. 

Dosarele de candidatură vor fi evaluate cu admis/respins și vor cuprinde:  
-dosar PVC cu șină (documentele vor fi introduse neperforate, în mape de plastic); 
-cerere de înscriere în procesul de selecție a grupului țintă (Anexa 1 la prezenta procedură) 
-adeverință din care să reiasă că este profesor titular al Colegiului Național ”Ienăchiță Văcărescu” 
-CV Europass semnat pe fiecare pagină 
-copie carte de identitate 
Se vor transmite rezultatele evaluării individual, pe adresele de email ale candidaților, iar un PrintScreen cu 

corespondența online se va transmite la adresa de email idmserban@yahoo.com 
 
Selecția se va realiza pentru trei categorii de grup țintă: 
- 2 profesori de informatică ce vor participa la stagii de observare de 5 zile vor susține în 10.10.2019, ora 13.00 

probe conform criteriilor de selecție de mai jos.  

 competențe lingvistice de comunicare în limba engleză;  

 competențe profesionale (cunoștințe teoretice și practice de informatică și TIC); 
- 2 profesori care vor însoți timp de două săptămâni elevii în stagiile de practică vor susține în 10.10.2019, ora 

13.00 probe conform următoarelor criterii de selecție: 

 competențe lingvistice de comunicare în limba engleză;  

 competențe profesionale (cunoștințe teoretice și practice de informatică și TIC); 
- profesorii titulari la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” care nu vor pleca în mobilitate și nu vor susține 

probe de selecție, selecția realizându-se în urma analizării dosarelor. 
 
Se vor transmite rezultatele evaluării în urma probelor, individual, pe adresele de email ale candidaților, iar un 

PrintScreen cu corespondența online se va transmite la adresa de email idmserban@yahoo.com 
 
Notă: Dacă nu sunt respectate termenele și condițiile specificate în procedură, candidatura va fi ineligibilă și 

candidatul va fi eliminat din procesul de selecție 
 

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană. Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorilor și Comisia 
nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține. 
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Proiect Erasmus+ de mobilitate în domeniul formării profesionale (VET)  
”ROBOWEB-Pregătire practică europeană în domeniul ROBOticii și al paginilor WEB în 
vederea inserției pe piața muncii”,  
Numărul 2019-1-RO01-KA102-062407,  
Perioada de desfășurare 15.09.2019 – 14.11.2020 
 
 

 

 

Cerere de înscriere în procesul de selecţie a grupului ţintă 

 

 
 
 

Subsemnatul/ subsemnata ........................................................................................., 

profesor titular la disciplina ................................. la Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu”, 

telefon ......................., email............................................................vă rog să-mi aprobaţi 

înscrierea în procesul de selecţie a grupului ţintă pentru 

 stagiu de observare de 5 zile 

 însoțire grup de elevi timp de 2 săptămâni 

 avizarea materialelor educaționale realizate de către elevi 

în proiectul Erasmus+ ”ROBOWEB-Pregătire practică europeană în domeniul 

ROBOticii și al paginilor WEB în vederea inserției pe piața muncii”, cu numărul 2019-1-

RO01-KA102-062407, care se desfășoară în perioada 15.09.2019 – 14.11.2020. 

 

În cazul în care voi fi selectat/selectată, mă angajez: 

- Să mă pregătesc lingvistic şi cultural 

- Să particip integral la activitățile organizate de către colegiu, aferente grupului țintă 

- Să diseminez rezultatele activității proiectului 

 

 

Data                                                                                  Semnătura, 

 

............................                                                              ............................ 

Anexa 1 


