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Regulament

privind selecția candidaților pentru realizarea

mobilităților  în cadrul Programului Erasmus+

ACCREDITED PROJECTS FOR MOBILITY OF

LEARNES AND STAFF IN ADULT EDUCATION

2022-1-RO01-KA121-ADU-000059063

Proiectul este finanţat de Comisia Europeana prin programul Erasmus+ KA1-

Mobilități pentru Educația Adulților şi se va derula în perioada 01.06.2022-

31.08.2023.
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1. Obiective generale 

Proiectul ACCREDITED PROJECTS FOR MOBILITY OF LEARNES AND STAFF

IN  ADULT  EDUCATION  are  în  vedere  dezvoltarea,  pentru  toate  categoriile  de

angajați ai membrilor consorțiului,  care intră în contact cu publicul, a capacității de a

interacționa  cu  diferitele  categorii  de  vizitatori  și,  de  asemenea,  cu  potențialii

vizitatori,   în cadrul activițăților  care vizează dezvoltarea consumului  cultural  prin

atragerea  unor  noi  categorii  de  vizitatori. Educația  adulților  este  de  mult  timp  o

componentă importantă a activității instituțiilor muzeale și nu numai. Rolul acesteia în

cadrul  instituțiilor  muzeale  traversează  o  perioadă  de  redefinire  și  dezvoltare

accelerată, în măsură să depășească inconsistențele și discontinuitățile care au afectat

în  trecut  această  relație.  Esențială  pentru  dezvoltarea  acestor  activități  în  cadrul

muzeelor  este  consolidarea  suportului  instituțional,  includerea  tot  mai  frecventă  a

activităților de educare a adulților în programele muzeale. Aceste evoluții fac necesară

dezvoltare  factorului  uman,  a  personalului  instituțiilor  muzeale,  care  trebuie  să

dezvolte  noi  tipuri  și  formule  de  interacțiune  cu  publicul  și  noi  modalități  de

conlucrare în vederea atingerii obiectivelor propuse.

Proiectul își propune, pentru această etapă, participarea a două echipe alcătuite din  12

learners  împărțiți  pe  două  (6  learners  –  adulți  cu  vârsta  peste  65  ani,  înscriși  și

beneficiari activi ai serviciilor din cadrul Serviciului Asistența Persoanelor Vârstnice),

cu câte un însoțitor, angajat (selectat) al instituției care face parte din consorțiu, la

cursuri de formare în domeniul digital. 

2. Obiective specifice

Înlăturarea barierelor culturale, sociale, psihologice și tehnologice care împiedică sau

limitează anumite grupuri/categorii sociale să viziteze muzeul și/sau să interacționeze

cu mediul cultural.
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Evaluarea  nevoilor  persoanelor  adulte,  de peste  65 de ani  în  direcția  implicării  în

activitățile culturale și digitale.

Dezvoltarea  și  diversificarea  modului  de  relaționare  social-culturală  a  persoanelor

vârstnice prin intermediul tehnologiei.

Stimularea interesului adultului-vârstnic pentru cunoașterea evoluției comunicării și

manifestării tehnologiei moderne, în contiuă dinamică.

Dezvoltarea capacității de comunicare și interacționare virtuală și transpunerea lor în

dezvolarea și păstrarea unei personalități active.

3. Criterii selecție participanți mobilități 

Selecția participanților la mobilități va fi realizată pe baza criteriilor predefinite ale

proiectului. 

Comisia  de  selecție  a  participanților  la  mobilitate  va  fi  numită  de  managerul

proiectului,  membrii  acesteia  urmând  să  stabilească  subiectele  de  concurs  din

domeniile  stabilite  de  echipa  de  implementare.  Lista  candidaților  admiși  pentru

mobilitate va fi completată cu o listă suplimentară de rezervă.

După realizarea selecției candidaților, echipa de management a proiectului va realiza

o analiză de nevoi a fiecăruia dintre candidații selecționați, pe baza căreia aceștia vor

beneficia  de  o  pregătire  corespunzătoare  din  punct  de  vedere  cultural  și  logistic.

Pregătirea interculturală va fi realizată după finalizarea acordurilor cu organizațiile

partenere, în funcție de specificul țării și zonei în care funcționează acestea. Acolo

unde  există  această  posibilitate,  în  echipele  de  training  vor  fi  cooptați  membri  ai

personalului  care  dețin  informații  relevante  asupra  țării/orașului  de  destinație  a

mobilității. Vor fi analizate toate aspectele legate de asigurarea de călătorie, transport,

cazare, identificare a locațiilor de desfășurare a activităților din proiect, cunoașterea

datelor de contact ale partenerilor de la organizațiile gazdă. Participanților selectați le

va fi prezentat  programul Erasmus+, conceptul  proiectului,  contractul de finanțare,

contractul  pentru  mobilitate,  programul  de  formare,  formele  de  evaluare  a
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competențelor, obligațiile care revin fiecăruia dintre membrii echipei după finalizarea

cu succes a mobilității. Va fi discutat codul de conduită al participanților la mobilități

pe întreaga perioadă a deplasării.

Monitorizarea participanților la mobilitate va fi realizată prin intermediul menținerii

contactului  cu  aceștia  pe  întreaga  perioadă  a  mobilității  și  prin  solicitarea  de

informații din partea partenerilor organizatori ai evenimentelor/ cursurilor de formare.

Efectul produs de evenimentele de formare asupra participanților va fi evaluat pe baza

rapoartelor  participanților  și  a  analizei  conduitei  și  atitudinii  participanților  la

mobilitate în perioada de după încheierea acesteia. În vederea maximizării impactului

proiectului,  fiecare  mobilitate  va fi  urmată  de crearea  unui  eveniment  inspirat  din

aceasta,  care va fi evaluat prin măsurarea impactului său asupra publicului (număr

participanți, reflectare în mass media, impactul înregistrat pe pagina web a instituției

și în cadrul rețelelor social media).

4. Documente necesare participare proces selecție participanți la mobilități

-cerere înscriere

-copie CI în termen de valabilitate

-scrisoare de intentie (motivația de implicare în proiect, capacitate de cooperare,
lucrul în  echipă)

-curriculum vitae

-  adeverință  medicală  –  apt  medical  pentru  deplasare  în  mobilitate  Erasmus
(prezentată cu 14 zile înaintea începerii mobilității)

Perioada de informare și înscriere  a tuturor celor interesati: 

10 noiembrie-05 decembrie 2022

Concursul de selectie: 12 decembrie 2022

Probe de concurs:

         a.analiză dosarului și respectării condițiilor de selecție: 7 decembrie 2022

        b.afișarea rezultatului selecției dosarului: 8 decembrie 2022
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        c.depunerea  și soluționarea contestațiilor: 9 decembrie 2022

        d. interviu: 12 decembrie 2002

Metode și instrumente de evaluare: se vor utiliza grile de evaluare. Punctajul se va acorda

distinct  de  către  fiecare  membru  al  comisiei.  Punctajul  general  va  fi  media  aritmetică  a

notelor primite. 

Rezultatul selecției se va afișa la sediul și pe site-ul organizatiei și se va trimite pe email celor

înscriși,  în maxim 2 zile  lucrătoare de la data concursului.  Contestațiile  se depun în ziua

afișării rezultatului.

PROGRAM MOBILITĂȚI 2022-2023 

1. “My Digital World in Class” in Barcelona, Spain between the dates 05-11 March

2023 (including the travel dates) - 6 adult learnes and 1 accompanying teacher.

2.  “My Digital World in Class” in Barcelona, Spain between the dates 07-13 May

2023. (including the travel dates) - 6 adult learners and 1 accompanying teacher.
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