
 
 

a)  Denumire  expert:     Expert medii sociale online 
b)  Număr posturi vacante 1 
c)  Perioada  estimată  pentru  

derularea  activității:   Conform anunțului de selecție 

d)  Descrierea  activităților  
conform  cererii  de  
finanțare: 

Descriere pe http://www.ise.ro/cred 

e)  Descrierea  
sarcinilor/atribuţiilor 

• Susține experții în dezvoltarea de OER valorificând experiența 
specifica pe discipline a profesorilor din grupul țintă al proiectului; 

• Contribuie la dezvoltarea platformei educaționale CRED și la 
elaborarea ghidului metodologic de dezvoltare OER; 

• Promovează OER dezvoltate prin proiect în comunitatea 
profesorilor de primar și de gimnaziu; 

• Colectează feedback de la actori diverși despre calitatea și utilitatea 
OER dezvoltate și contribuie la adaptarea acestora în colaborare cu 
experții de dezvoltare a OER; 

• Contribuie ca membru în echipa de organizare a formelor regionale 
de abilitare a profesorilor de primar și gimnaziu în dezvoltarea și 
aplicarea OER la clasa; 

• Coordoneaza realizarea tutorialelor și webinariilor OER suport. 
Raporteaza stadiul de realizare a activităților. 

• Planifică și gestionează activitatea de comunicare în mediul online, 
prin utilizarea rețelelor de tip social media; 

• Documentează, elaborează, publică și monitorizează materiale de 
informare și promovare cu privire la activitățile și rezultatele atinse 
în cadrul proiectului, pe canalele de comunicare online; 

• Asigură diseminarea, în mediul online, a activităților și 
informațiilor relevante pentru comunitatea cadrelor didactice, atât 
în comunitatea CRED, cât și în afara acesteia, pe rețelele de tip 
social media, în scopul creșterii notorietății proiectului și 
vizibilității experților implicați în activitățile proiectului; 

• Oferă răspunsuri la solicitările relevante de informații primite prin 
intermediul conturilor oficiale de social media de către persoanele 
interesate; 

• Participă la dezvoltarea materialelor de tip multimedia, necesare 
promovării în mediul online, cum ar fi materiale foto, video, audio, 
fără a se rezuma la acestea; 

• Inițiază și asigură organizarea de evenimente online, de tipul 
atelierelor de lucru, webinarelor, conferințelor și dezbaterilor 
online; 

• Integrează activitățile realizate în cadrul A2.2. în materialele 
dezvoltate pentru workshop-urile proiectului și conferințele 
organizate în cadrul activității A4.3. 

 
f)  Cerințe/competențe necesare 

(fără a se limita la): 
a. pregătirea de specialitate: 

• studii superioare; 
• cunoștințe de operare pe calculator (MS Office, Excel,Word, 

Power Point etc); 
• cunoaşterea activităţilor şi proceselor specifice gestionării mediilor 

sociale online. 



 
b.   experiență: 

• 1 an în gestionarea mediilor sociale online. 
c. dificultate: 

• post complex care necesita o 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 

g)  Constituie avantaje: • Studii superioare  
• Experiență în domeniul educațional 
• Cunoașterea sistemului educațional național prin participarea la 

proiecte educaționale care au implicat utilizarea tehnologiei/resurselor 
educaționale deschise in educație 

h)  Abilități: • moralitate, sociabilitate, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane; 
• putere de convingere pentru a coordona efortul şi a asigura cooperar  

celorlalţi; 
• capacitate de comunicare scrisă şi verbală; 
• perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiții de stres, în 

situaţii de urgenţă sau neprevăzute. 
 


