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Termeni de referință pentru EXPERT, cadru didactic din învățământul preuniversitar
1. Context
Scopul proiectului este cel de sprijinire a elevilor de la liceele de stat, potențiali viitori studenți, în special
a celor aflați în situații de risc, prin dezvoltarea și furnizarea unor programe de vară - de tip punte,
flexibile și adaptate nevoilor acestora, în vederea îmbunătățirii tranziției de la liceu la mediul universitar.
Prin acest proiect se urmărește familiarizarea elevilor cu mediul universitar prin oferirea de cursuri și
activităţi complementare adaptate domeniului fizică, care să le deschidă orizontul spre specializările
oferite de Universitate și o îmbunătățire a percepției acestora în ceea ce privește oportunitățile
absolventului facultății de fizică. Prin programul activităţilor propuse, se face o intercorelare a și o
interconectare a activităţilor specifice fizicii (prelegeri și activităţi experimentale) cu elemente de
relaxare și participare la activităţi culturale.
2. Obiectiv
Obiectivul principal al acestor servicii de consultanță este de coordonare şi monitorizare a activitățile
premergătoare de înscriere a elevilor pentru participarea în proiect (înscriere, selectare, completare
documente specifice) și de participare la elaborarea regulamentelor și procedurilor privind înscrierea,
selecția, și participarea elevilor la proiect.
3. Scopul serviciilor
În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, consultantul va realiza următoarele activităţi:
 Coordonează şi monitorizează activitățile premergătoare de înscriere a elevilor pentru
participarea în proiect (înscriere, selectare, completare documente specifice)
 Elaborează/Participă la elaborarea regulamentelor/procedurilor privind înscrierea, selecția, și
participarea elevilor la proiect,
 însoțirea/supravegherea/acordarea de sprijin elevilor în cadrul activităților proiectului și în orice
situație care necesită implicarea unei persoane adulte pe toată perioada prevăzută,
 participarea la toate activitățile desfășurate cu elevii
 sprijinirea elevilor în activitățile desfășurate pe parcursul proiectului
 Evaluarea participanților în vederea realizării unui feed-back necesar în evaluarea atingerii
obiectivelor proiectului
 Mentine fluxul comunicațional dintre cu ceilalti membrii ai echipei de proiect
 Asigură realizarea documentației aferente activităților teoretice și practice specifice prevăzute
pentru domeniul său de activitate
 Participă la întâlnirile echipei de proiect pe parcursul școlii de vară;
 Asigură expertiza necesară în proiect în domeniul de completenţă;
 Participă la elaborarea raportărilor specifice către Autoritatea Contractantă în domeniul său de
competenţă;
 Duce la îndeplinire alte sarcini în vederea implementării proiectului, la solicitarea superiorului
ierarhic.

4. Livrabile
Ȋn urma prestării activităţilor și sarcinilor menţionate, consultantul va participa alături de echipa de
coordonare, la analiza și redactarea rezultatelor derulării proiectului în etapa la care participă.
5. Cerințe privind calificarea Consultanților
Competenţele minime solicitate din partea Consultantului sunt următoarele:
Educaţie :
 Nivelul studiilor: studii superioare cu profil științele naturii/fizică
 Domeniul/Specializarea: științele naturii.
Experienţa profesională:
 minim 5 ani experientă profesională generală
 mimim 3 ani experientă profesională specifică în domeniul știinţelor naturii/fizică
 experienţa profesională/ în proiecte educaționale dedicate grupurilor dezavantajate este un
avantaj
Cunoştinţe: operare PC.
Cursuri speciale: - Formare postuniversitară în management educational
Aptitudini şi calităţi personale:
 aptitudini și abilități de a lucra cu elevi , muncă în echipă, abilităti de analiză, planificare si
sinteză; capacitate intelectuală de nivel superior; rezistenţă la sarcini repetitive; echilibru
emoţional; rezistenţă la stres; capacitate de evaluare şi luare de decizii; atitudine generală
de învăţare; aptitudini de comunicare;; asumarea responsabilităţii; corectitudine, cinste,
sociabilitate.
Candidatul care obţine punctajul cel mai bun în urma aplicării criteriilor de mai jos, va fi invitat pentru
negocierea contractului
CRITERII
1.
2.
3.

Calificări generale (educaţie şi instruiri efectuate în general,
ani de experienţă, funcţia deţinută, etc.)
Calificări şi abilităţi Specifice specifice (educaţie, instruiri şi
experienţă în domeniul specific, relevante pentru sarcina
alocată)
Experienţă în domeniul educației/ învățământului secundar
superior
Punctaj maxim total

PUNCTAJ
POSIBIL

MAXIM

30 puncte
50 puncte
20 puncte
100 puncte

