ANUNȚ
CONCURS DE SELECŢIE
Proiect de mobilitate în domeniul educației școlare
,,Educaţie pentru diversitate prin integrarea modelelor europene”,
număr de referinţă 2019-1-RO01-KA101-062208

Concursul de selecție vizează ocuparea a două locuri pentru participarea la cursul “ Non formal
for inclusion”, loc de desfășurare: Kalamata, Grecia , perioada: 1-5 septembrie 2020
- etapa I – evaluarea dosarelor
- etapa II – susţinerea interviului, online
Criterii de selecţie:
-

-

-

cunoașterea scopului, obiectivelor și tematicii cursului de formare derulat în cadrul proiectului
competențe științifice, metodice, pedagogice și sociale, evidențiate de: nivelul studiilor
efectuate; participarea la stagii de formare/perfecționare (la nivel județean, național și
internațional); inițierea, coordonarea și participarea la proiecte (la nivel local, județean,
național și internațional)
competenţe de comunicare în limba engleză (minimum nivel A2)
motivația de a participa la activităţile din timpul stagiului de formare
compatibilitatea candidatului cu grupul ţintă al cursului pentru care candidează (profesori
organizatori de activităţi extraşcolare şi/sau profesori interesaţi să cunoască şi să aplice
metode ale educaţiei nonformale în activităţi extraşcolare de încurajare a incluziunii)
potenţialul de multiplicare a efectelor la nivel de beneficiari, instituţie, comunitate
educațională/locală (modalităţile în care îşi propune să utilizeze la nivelul şcolii cunoştinţele
însuşite şi competenţele formate/dezvoltate ca urmare a participării la curs)

Conţinutul dosarului de candidatură:
1. Cerere-tip (Anexa 1)
2. Copie CI
3. Copie Decizie titular CNME
4. Adeverinţă calificativ obţinut pentru anul şcolar precedent (original)
5. CV Europass (semnat de către candidat), însoţit de documente justificative (pentru anii
școlari 2017-2018 și 2018-2019), care să ateste încadrarea în profilul participantului la cursul
de formare vizat
6. Paşaport lingvistic
7. Eseu motivaţional (în limba engleză), din care să reiasă modul în care participarea la curs
răspunde nevoilor de formare profesională şi personală ale candidatului şi modalităţile în care
îşi propune să utilizeze la nivelul şcolii cunoştinţele însuşite şi competenţele
formate/dezvoltate ca urmare a participării la curs.
Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+.
Acest material reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Absenţa unei componente sau neîncadrarea în calendar duce la respingerea candidaturii.
Dosarul cu documentele menționate va fi depus la serviciul Secretariat, cu înregistrarea cererii de
înscriere.

Calendarul selecţiei:
1. Afişarea anunţului cu privire la concursul de selecţie: 29 iunie 2020
2. Depunerea dosarului de candidatură: 30 iunie 2020 – 1 iulie 2020
3. Evaluarea dosarelor: 2 iulie 2020
4. Susţinerea interviului: 3 iulie 2020, începând cu ora 8, pe Zoom
5. Afișarea rezultatelor evaluării, pe site-ul școlii: 6 iulie 2020, ora 8.00
6. Depunerea contestațiilor: 6 iulie 2020, intervalul orar 10.00-14.00
7. Rezolvarea contestațiilor: 7 iulie 2020
8. Afișarea rezultatelor finale: 8 iulie 2020, ora 8.00
Informații suplimentare
(tel.0746127343)

pot

fi

solicitate

doamnei

profesoare

Ciobanu

Loredana

Director,
Prof. Cristina Chiriac

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+.
Acest material reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

ANEXA 1

Cerere de înscriere - concurs de selecție
Proiect de mobilitate în domeniul educației școlare
,,Educaţie pentru diversitate prin integrarea modelelor europene”, număr de
referinţă 2019-1-RO01-KA101-062208,

Subsemnata/Subsemnatul………………………………………………………………,……..
profesor la Colegiul Național “Mihai Eminescu“ Botoșani, disciplina………………………,
vă rog să aprobați înscrierea la concursul de selecție în vederea participării la cursul de
formare “Non formal for inclusion” ce se va desfășura în Kalamata, Grecia , în intervalul 1-5
septembrie 2020.

Data,

Semnătura,

Acest proiect este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+.
Acest material reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

