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FORMULAR DE CANDIDATURĂ
1. INFORMAȚII GENERALE
Înainte de a completa acest formular vă rugăm să consultați metodologia de depunere a cererii de candidatură în Apelul de Selecție pentru proiectul ”TRUE”, finanţat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene, Ghidul Candidatului la cursurile de formare și Planul European de Dezvoltare. 
 
2. INFORMAȚII DESPRE PROIECT ȘI INSTITUȚIA BENEFICIARĂ
Titlu proiect: TRUE - Tolerance, rights and unity in education
Perioada: septembrie 2019 - august2020
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Neamț
 3.  PREZENTARE PROIECT
Ideea proiectului a venit de la faptul că profesorii, deși sunt specialişti într-o anumită disciplină, ei sunt mult mai mult decât atât, fiind și profesori diriginți/ consilieri educativi. Toate cadrele didactice, din perspectiva rolului de consilier educativ/ profesor diriginte trebuie să realizeze conexiuni cu alte domenii, precum cetăţenia democratica activă - ECD, drepturile omului  - EDO “cărămizile şi mortarul” păcii şi dialogului în Europa şi în lumea de mâine. Inspectorii şcolari realizează activitatea de monitorizare a procesului educativ. Unul din aspectele monitorizate este activitatea diriginţilor/consilierului educativ. Prin implicarea în acest proiect, cei 8 INSPECTORI SCOLARI vor deveni POLI/VECTORI DE FORMARE la nivelul judeţului. 
Proiectul TRUE - Tolerance, rights and unity in education își propune creșterea calităţii educației în școlile din județul NEAMȚ, prin creşterea numărului de şcoli democratice, bazate pe toleranță, cetățenie activa, drepturile omului, incluziune și leadership. 
Activităţile de mobilitate, reprezentate de cursuri structurate, prin tematica lor "The teacher as change agent" and "Learning outside -  Living together, learning together, working together -  Special focus on outdoor activities”, vor contribui la îmbogăţirea cunoştinţelor, formarea priceperilor și schimbarea de atitudine a beneficiarilor direcţi (8), iar prin activităţile locale, vor fi transmise beneficiarilor indirecți (ceilalţi inspectori - 18, directori - 136, profesori, părinți - 150), prin intermediul  celor 9 activităţi de formare/ 3 seminare/ 1 masa rotundă și nu în ultimul rând, ELEVILOR, prin proiectele inițiate în cel puțin 40 de şcoli sub deviza "Transformăm școala împreună".
 
Beneficiile pe care le va avea instituţia sunt corelate cu obiectivele proiectului: 
1. Îmbunătăţirea competenţelor profesionale  ale  celor 8 inspectori şcolari participanți la activitățile de mobilitate  în vederea creşterii calităţii educaţiei în şcoală; 
2. Dezvoltarea unui ghid  de bune practici - metode inovatoare în domeniul practicilor ECD/EDO; 
3. Schimbarea atitudinii didactice în mediile şcolare, prin asigurarea accesului la activităţii de formare pe teme care să conducă la construirea profilului scolii  democratice prin formare "in cascada"  a unui număr de 18 inspectori şcolari, 136 de directori de şcoli, 150 de profesori și părinți).
 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamț va promova conceptul de școală democratică la nivelul şcolilor din judeţ, un mediu de învățare incluziv și creativ.
Atingerea scopului proiectului va conduce la atingerea obiectivului primordial din Planul European de Dezvoltare al ISJ Neamț, și anume, îmbunătăţirea educaţiei ELEVULUI, care să conducă la reuşita şcolară și pregătirea sa pentru viață.
 
4.         INFORMAȚII DESPRE CANDIDAT
  5.	PROFILUL CANDIDATULUI
Nivel lb. engleză 
Autoevaluare după Cadrul european de referinţă pentru limbi străine
Alte lb. străine 
 6.    Nevoi speciale 
7.         DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE FORMARE
 
 Activități/program:  
 
8.         PREGĂTIRE
Vă rugăm să descrieți pregătirea dvs. pentru mobilitatea de formare, atingând următoarele aspecte:
8.1 Ce fel de activități de pregătire lingvistică veți urma?
8.2 Cum veți pregăti participarea la activitatea de formare?
8.3 Cum veți realiza pregătirea culturală?
  8.1 La acest item veți detalia modul în care veți desfășura pregătirea lingvistică din momentul afișării rezultatelor selecției și până la începutul stagiului de formare din străinătate. Trebuie să realizați o planificare a activităților de pregătire (nr de ore/săptămâni) și să enumerați o serie de resurse de învățare (manuale, ghiduri de conversație, platforme on-line). De asemenea, trebuie să aveți în vedere la prezentarea acestei etape de participarea la activitățile de pregătire lingvistică organizate de ISJ Neamț și la testele de evaluare a pregătirii lingvistice.  8.2 Acest item va cuprinde prezentarea activităților de pregătire pentru cursul ales, pregătirea pentru deplasarea în localitatea în care se va desfășura și pregătirea realizată înainte de mobilitate pe tematica specifica cursului selectat. Trebuie să aveți în vedere activitățile de pregătire organizate de către ISJ Neamț, activitățile de pregătire propuse de organizatorii cursului de formare (vedeți prezentarea cursurilor) și planificarea călătoriei (perioadă, asigurări de călătorie, atenționări MAE, suplinirea activității curente-dacă este cazul).  8.3 Acest item se referă la activitățile de pregătire culturală pe care le veți desfășura înainte de participarea la stagiul de mobilitate. Trebuie să detaliați modul în care veți descoperi elemente culturale noi referitoare la țara de desfășurare a cursului de formare ales, la țările colegilor participanți la cursul de formare (formatorii vă vor trimite pe adresa dvs de e-mail informații referitoare la componența grupei de cursanți), precum și ce informații socio-culturale despre România, regiune și instituție veți prezenta dvs în timpul mobilității. 
 
9.         OBIECTIVELE CANDIDATULUI
Vă rugăm să descrieți:
9.1 Activitatea dumneavoastră profesională curentă și nevoile dumneavoastră de formare.
9.2 Modul în care activitatea de formare aleasă vine în întâmpinarea nevoilor de formare.
9.3 Modul în care activitatea profesională viitoare va fi îmbunătățită prin participarea la cursul de formare.
 9.1 La acest item trebuie să vă faceți o scurtă prezentare a activității dvs profesionale, tipurile de formare pe care le-ați parcurs în trecut și nevoile de învățare pe care le aveți în acest moment. Toate aceste informații trebuie să fie în legătură cu stagiul de formare pentru care ați optat. 9.2 Plecând de la nevoile dvs de formare, la acest item trebuie să explicați modul în care conținuturile cursului de formare ales vor satisface nevoile de formare.  9.3 Vă rugăm să anticipați dimensiunea impactului pe care participarea la cursul de formare îl va avea asupra activității dvs profesionale (Puteți estima impactul prin transferarea obiectivelor propuse de formatori pt. fiecare curs la activitatea dvs profesională).
 
10.         IMPACT
Vă rugăm să descrieți impactul pe care considerați că îl va avea participarea la formare asupra:
10.1  Competențelor dumneavoastră personale și profesionale.
10.2  Inspectoratului Școlar Județean Neamț, a directorilor din școlile din județul Neamț și a elevilor. 
  Această rubrică trebuie să fie în legătură cu rubrica 9. OBIECTIVELE PARTICIPANTULUI și să detalieze impactul produs de participarea la cursul de formare pe următoarele nivele: 10.1 Impactul produs asupra dvs (în calitate de beneficiar de stagiu de formare), pe plan personal (satisfacția participării la un curs de formare, desfășurat într-o altă țară, având  limba de lucru diferită  - lb engleză - de cea maternă, creșterea încrederii în forțele proprii etc.) și pe plan profesional (activități didactice noi, colegi din alte țări, tematică și abordare inovatoare, formatori diferiți etc).  Trebuie estimat cât de mult vă poate schimba participarea la cursul de formare ales. 10.2 La acest item trebuie să estimați, în mod realist și concret, care va fi impactul (asupra elevilor, a inspectorilor colegi, a directorilor din unită.ile de învățământ din județul Neamț și a ISJ Neamț) pe care îl produce participarea dvs la cursul de formare ales și  desfășurarea activităților de implementare din perioada următoare (Vezi rubrica 12. DISEMINARE ȘI FOLLOW-UP).
 
11.         CONTRIBUȚIA LA PLANUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE 
Descrieți cum va contribui participarea dumneavoastră la activitățile proiectului la îndeplinirea obiectivelor din Planul Instituțional de Dezvoltare Europeană a ISJ Neamț. 
  Descrierea contribuției dvs la derularea activităților și atingerea obiectivelor din Planul European de Dezvoltare a ISJ Neamț trebuie realizată în acord cu activitățile prevăzute de acest document. Vă rugăm să citiți obiectivele pe care le propune acest instrument, prezentarea proiectului și așteptările acestuia și să menționați cum veți contribui la realizarea acestora prin perspectiva participării la cursul de formare și a activităților desfășurate în echipa de internaționalizare a școlii. 
 
 12.         DISEMINARE ȘI FOLLOW-UP
Realizați un plan cu minimum 4 activități de diseminare și minim 4 activități care să asigure sustenabilitatea proiectului în perioada de implementare. Care din aceste activități credeți că vor putea fi continuate după finalizarea proiectului?  
 
Diseminarea reprezintă activitățile prin care dvs faceți cunoscute comunității profesionale și comunității locale elementele specifice (finanțator, curs, locație, tematică, competențe dobândite etc) din participarea la cursul de formare. Trebuie să planificați min 4 activități, cu specificarea grupului căruia vă adresați, perioadă, scop, tipul de material prezentat etc.
Follow-up reprezintă activitățile de implementare pe care intenționați să le desfășurați în anul de implementare. Trebuie să planificați min 4 activități de acest tip, specificând tipul acesteia, grupul țintă, perioada, scopul etc. Vă rugăm să citiți cu atenție prezentările de proiect aflate în Apelul de selecție, Formularul de candidatură, website-ul de proiect  
De asemenea, trebuie să prognozați care/ce activități credeți că vor putea fi continuate în anii școlari următori (după terminarea proiectului).
14.         SEMNĂTURĂ
(se completează după imprimarea aplicației) 
 
Declar pe proprie răspundere că informațiile furnizate în acest formular sunt reale iar activitățile propuse în acest formular de candidatură reprezintă obligații contractuale față de Școala Gimnazială Timișești, în cazul în care aplicația este aprobată.
Data,                                                                                         Locul, 
              ____________________                                                         ____________________
 
Nume și prenume                                                                   Semnătură
              ____________________                                                          ____________________
Vă rugăm să bifați fiecare cerință îndeplinită, din câmpul de mai jos:
Vă rugăm să folosiți butoanele de comandă de mai jos:
1018.02.11
20.10.2018
KleinOn
Formular candidatura participanti la procedura de selectie pentru stagii de formare in proiectul de mobilitate Erasmus+ 2018-1-RO01-KA101-048301
George Micu
Formular candidatura selectie SCOALA GIMNAZIALA Timisesti
05.11.2018
george.micu@kleinon.eu
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