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Denumire expert:
Număr posturi vacante

Expert cercetare
Total: 1

●
●
●

●

Perioada
estimată
Conform anunțului de selecție
pentru
derularea
activității:
Descrierea activităților
conform cererii de Descriere pe www.educred.ro
finanțare:
Descrierea
● Participă la analiza nevoilor de formare a profesorilor pentru
sarcinilor/atribuţiilor
aplicarea noului curriculum național, prin implicare în următoarele
etape: dezvoltarea metodologiei de cercetare; designul aplicării
cercetării; culegerea datelor de cercetare; prelucrarea datelor de
cercetare, elaborarea raportului privind nevoile de formare ale
profesorilor;
● Propune teme de cercetare care să sprijine procesul de implementare
a curriculumului bazat pe competente cheie, cu focalizare pe elevii
din categorii dezavantajate;
● Contribuie la întocmirea proiectelor de cercetare: la documentare, la
elaborarea metodologiei de cercetare, la culegerea datelor de
cercetare, la analiza, prelucrarea și interpretarea datelor de
cercetare, la redactarea raportului de cercetare, la diseminarea
rezultatelor de cercetare;
● Contribuie la evaluarea compețentelor absolvenților clasei a IV-a din
perspectiva achizitiei competențelor cheie, cu focalizare pe elevii din
categorii dezavantajate (studiu tip base-line) și realizarea cercetărilor
tematice care să sprijine procesul de implementare a curriculumului
bazat pe competențe;
● Colaborează cu coordonatorii de comunicare pentru informarea
decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor
educaționali relevanți privind actualizarea curriculumului național;
● Asigură informațiile relevante pentru proiectarea și derularea
evaluarii de proces și rezultat a proiectului.
● Participă la elaborarea si implementarea de metodologii de
cercetare in domeniul educatiei
● Participă la elaborarea unor instrumente de cercetare care
vizeaza utilizarea noilor tehnologii in educatia din Romania
● Elaborarează materiale de informare si formare pe tema
specificului educatiei digitale si impactul acesteia la nivelul
actorilor educaţionali (elevi, profesori)
● Elaborarează resurse educationale deschise
● Participă la elaborarea de recomandari pe tema educatiei
digitale.
Cerințe/competențe
necesare (fără a se
limita la):

● Studii superioare;
● Cunoștințe de operare pe calculator (MS Office, Excel,Word, Power
Point etc);

●

Constituie avantaje:

●

Abilități:

● Competenţe de cercetare (elaborarea unui proiect de cercetare,
elaborarea instrumentelor de investigaţie, utilizarea metodelor
statistice de bază, prelucrarea şi interpretarea datelor cercetării,
redactarea raportului de cercetare etc.);
● Competenţe de utilizare a documentelor de politică educaţională
naţionale şi europene în argumentarea demersurilor de cercetare;
● Competenţe de redactare a textelor ştiinţifice;
● Competenţe de utilizare a computerului pentru informare,
comunicare, editare de texte, analiză și prelucrare date;
● Competenţe în utilizarea a două limbi străine la nivelul necesar
documentării, din care una şi la nivel de comunicare operaţională;
● Competenţe de organizare a unor evenimente cu tematică ştiinţifică
(conferinţe, mese rotunde, dezbateri, ateliere de lucru tematice etc.)
● 3 ani în domeniul cercetării în științele educației sau în știintele
sociale;
● persoana cu gândire analitică și sintetică, cu capacitate de decizie și
de rezolvare a problemelor cu nivel înalt de dificultate, promptă, cu
spirit de organizare dezvoltat.
● experienta in elaborarea si implementarea de metodologii de
cercetare in domeniul educatiei
● participarea la formare pe tema utilizarii noilor tehnologii in educatie
● participarea la elaborarea de resurse educationale deschise sau alte
categorii de resurse educationale care solicita utilizarea noilor
tehnologii (in calitate de autor sau co-autor)
● participare
la
diferite contexte
de
definire
a
unor
politici/strategii/metodologii in domeniul utilizarii noilor tehnologii
in educatie la nivel local, judetean, national sau international
● competente de utilizare a noilor tehnologii
● moralitate, sociabilitate, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane;
●

putere de convingere pentru a coordona efortul şi a asigura cooperarea
celorlalţi;

● capacitate de comunicare scrisă şi verbală;
●

perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiții de stres, în

● situaţii de urgenţă sau neprevăzute.

