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Nr.1082/08.08.2018  

                                                                                

Referitor la:  Proiectul" RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU GENERAȚIA VIITORULUI" 

Acronim:  REGV 

Proiect Nr. 2018-EY-PMIP-R1-0008 

 

                                                                              

APEL 

În atenţia profesorilor metodişti CCDB /formatori 

 

 

          Ca urmare a aprobării finanţării proiectului de mobilitate "RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU 

GENERAȚIA VIITORULUI", în cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul 

Tinerilor, 2014-2021, Casa Corpului Didactic București va organiza un concurs de selecţie pentru un 

număr de 8 persoane, profesori metodişti CCDB/formatori, care vor participa la stagiile de mobilitate 

propuse prin acest proiect, in perioadele: 5-10 octombrie 2018 la Education Centre Wergeland, Oslo, 

Norvegia-activitatea de formare "Building Democratic School Cultures"-Training and study visit for 

Romanian Teacher Trainers" si 21-27 octombrie 2018, Borgarnes, Islanda-activitatea de formare 

“Reaching, teaching and keeping our learners Methods and approaches to reach and increase retention of 

disadvantaged learners”. In cadrul procesului de selecție vor fi asigurate și 2 rezerve cu scopul prevenirii 

situațiilor de risc in cazul in care se retrage unul din primii opt. 

 

Informaţii generale despre proiect: 

 

Proiectul "RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU GENERAȚIA VIITORULUI" răspunde priorităţii 

naţionale tematice: Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

O1.Implementarea principiilor de baza ale democratiei in școala românească.  

O2.Abordarea incluzivă a procesului de invățământ pentru a face școala mai “prietenoasa”, școală pentru  

toți. 

 

Proiectul iși propune realizarea unui schimb de experiență si transfer de bune practici pentru un grup ținta 

de 8 profesori metodiști CCDB/formatori,care reprezintă resurse umane in vederea implementării 

principiilor de baza ale democrației in școala românească,abordarea incluzivă a procesului de invățământ. 

Mentionăm faptul că nu se poate aplica decât pentru una din cele două mobilități iar participanţii vor avea 

atât drepturi cât şi obligaţii.  

Înaintea derulării stagiului de mobilitate, toţi participanţii vor urma cursuri de pregătire lingvistică, 

culturală si pedagogică, iar la intoarcerea în ţară participanții vor pregăti un portofoliu cuprinzând 

lucrările realizate ca urmare a experientei dobândite în cadrul mobilității, vor prezenta un plan propriu de 

diseminare şi vor participa la acţiunile de valorizare (valorificare + exploatarea rezultatelor) ale CCDB.  
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Detalii despre concurs: 

 

Criterii de selecţie a candidaţilor: 

 

- să aibă calitatea de profesor metodist CCDB/formator . 

- să aibă contract de muncă incheiat cu CCDB 

- să dovedească competențe manageriale /de coordonare grupuri de lucru/experiență in proiecte. 

- să aibă competenţe de limba engleză de nivel A1 

- să aibă competenţe digitale de bază (Utilizare PC şi Internet) 

 

Dosarul de candidatură va conţine: 

- Cererea tip 

- Copie după buletin sau carte de identitate (nelegalizată) 

- CV (model Europass), în limba română 

- Paşaportul lingvistic – autoevaluare (se descarcă de pe adresa:http://www.europass-

ro.ro/index.php?page=passl) + dovada absolvirii unui curs de limba engleză
*
 

- Dovada absolvirii unui curs TIC
**

 

- Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai participat la stagii finanțate prin Programul de 

Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021 

- Scrisoare de intenţie  

 

Scrisoarea de intenţie va cuprinde următoarele puncte: 

* Date de identificare ale candidatului 

* Modul în care stagiul de mobilitate răspunde nevoii de dezvoltare personală a candidatului 

* Modul în care stagiul de mobilitate răspunde nevoii de consolidare a instituţiei pe care o reprezintă 

* Modalitatea în care îşi propune să utilizeze în propria instituţie competenţele dobândite pe parcursul 

stagiului 

* Mobilitatea pentru care optează 

 

Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar şi introduse în ordinea prezentată mai sus, 

într-un dosar din PVC cu şină. Orice informaţie eronată va duce la eliminarea automată a 

candidatului. 

 
*), **)

 Cei care nu pot face dovada absolvirii unor astfel de cursuri vor face menţiunea în cererea de 

înscriere şi vor participa la susţinerea unor probe practice. 

 

Graficul de derulare a concursului: 

Etapa 1: Depunerea dosarelor de candidatură la secretariatul CCDB 

- 08-22 august 2018-ora 14.00 

Etapa a 2 –a Desfăşurarea selecţiei: 

a) Formalismul documentelor:  verificarea dosarelor şi afişarea listei candidaţilor  admişi pentru 

concurs  - 23-24 august 2018 

b) Interviu (la care, după caz, se adaugă proba practică) – 27 august 2018 

Etapa a 3 –a: Anunţarea rezultatelor –28 august 2018 

Etapa a-4-a : Depunerea contestațiilor  -28 august 2018 

Etapa a-5-a : Rezolvarea contestațiilor, afișarea rezultatelor finale -29 august 2018 

http://www.europass-ro.ro/index.php?page=passl
http://www.europass-ro.ro/index.php?page=passl
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Indicatori de selecţie: 

1. Preocupări în domeniul implementării principiilor de baza ale democratiei / îmbunătăţirii metodelor şi 

tehnicilor pentru o abordare incluzivă in școala românească, 

dovedite prin activități ,publicaţii,participări la seminarii, conferinţe, stagii de formare, evidenţiate în CV. 

2. Cunoştinţe de bază de limba engleză, dovedite prin documente sau printr-o probă practică. 

3. Competenţe digitale (Utilizare PC şi Internet) dovedite prin documente sau printr-o probă practică. 

4. Capacitate de organizare/ spirit de echipă /gestionare grupuri de cadre didactice,implicarea în activităţi 

de voluntariat. 

5. Cunoaşterea Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor, 2014-2021  . 

 

Cerinţe pentru participanţi (în timpul şi după finalizarea proiectului): 

 

1. Respectarea programului de pregătire lingvistică, culturală şi pedagogică, care se va 

desfăşura anterior perioadei de derulare a mobilităţii. 

2. Respectarea planului şi a programului de lucru elaborate de către echipa de gestiune a proiectului. 

3. Elaborarea raportului individual în termenul cerut de responsabilul de proiect dupa  revenirea din 

mobilitate. 

4. Derularea activitaţilor prevăzute in planul de implementare și diseminare al proiectului 

5. Depunerea setului de documente originale  în termen de maxim 3 zile de la sosirea din stagiu. 

 

Notă: Prezentul anunţ va fi introdus pe site-ul Casa Corpului Didactic București începând cu data de 08 

august 2018. 

 

 

 

Director , 

 

Gabriel VRÎNCEANU 

 


