Nr. 6214/CRED/BZ/09.10.2020

CASA CORPULUI DIDACTIC BUZĂU
anunță organizarea interviului online pentru candidații declarați admiși după evaluarea
dosarului de candidatură depus pentru ocuparea unui post de expert realizare resurse
educaționale deschise, în afara organigramei, în cadrul apelului de selecție nr.
5663/CRED/BZ/26.08.2020, în cadrul proiectului ”CRED-Curriculum relevant, educație
deschisă pentru toți” cod SMIS 2014+:118327
Durata unui interviu este de 7-15 minute
Interviurile se vor desfășura conform graficului de mai jos.
Nr. crt.

Nume si prenume

1.

Gîdea Nicoleta

2.

Lefter Adriana Silvica

3.

Piroş Nicoleta Laura

4.

Botgros Didina

5.

Krişan Gabriela

6.

Dragomer Katalin

7.

Marinescu Mirela

8.

Ciobanu Simona

9.

Morariu Codruţ Gabriel

Planificare
Interviu
13.10.2020
13.00-13.20
13.10.2020
13.25-13.45
13.10.2020
13.50-14.10
13.10.2020
14.15-14.35
13.10.2020
14.40-15.00
14.10.2020
13.00-13.20
14.10.2020
13.25-13.45
14.10.2020
13.50-14.10
14.10.2020
14.15-14.35

Interviul online se realizează cu aplicația Google MEET.
Ficare candidat va primi pe adresa de email furnizată în formularul de înscriere cu cel puțin 2
zile înainte link-ul de acces pentru interviu. (link-ul de acces este individual)
Conectarea în aplicație se face obligatoriu video și audio, cu maxim 5 minute înaintea
începerii interviului, pentru verificarea funcționării conexiunii.
Sesiunea de interviu va fi înregistrată.
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În cadrul interviului comisia va aprofunda aspecte care țin de expertiza indicată în CV, elementele
de portofoliu propuse, și orice altă tematică pe care poate fi verificat în ce măsură candidatul deține
abilități, calități și aptitudini necesare ocupării postului vizat:
 Deținerea aparatului conceptual și integrarea unui RED într-un context semnificativ de
învățare, corelat cu competențele specifice din programa școlară la disciplina pentru care
candidează;
 Elementele de inovație în abordarea didactică promovată prin resursele selectate din
portofoliul personal;
 Nivelul de utilizare a noilor tehnologii în realizarea materialelor prezentate;
 Abilități sociale: deschidere și flexibilitate în relațiile interumane; putere de convingere
pentru a coordona efortul și a asigura cooperarea celorlalți; capacitate de comunicare
verbală; perseverență, consecvență, abilități pentru munca în condiții de stres, în situații
de urgență sau neprevăzute; capacitate de analiză și gândire critică.
 Disponibilitate de timp alocat proiectului;
 Resurse disponibile pentru realizarea materialelor educaționale.
În urma interviului, membrii comisiei vor acorda, individual, punctaje conform
baremului de evaluare. Media aritmetică a punctajelor individuale devine punctajul final
obținut de candidat la această probă. Candidații care la proba de interviu nu au obținut un
punctaj de cel puțin 10 puncte (din totalul de 15 acordate acestei probe) sunt declarați respinși.
La această probă nu se admit contestații.
Rezultatele probei de interviu vor fi publicate pe pagina web: www.ccd.buzau.ro în
data de 16.10.2020.
Afișat astăzi, 09.10.2020.

Partener coordonator Regiunea Sud-Est
Prof. Marcu Anișoara
Director Casa Corpului Didactic Buzău
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