Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”
Titlul proiectului: Servicii complexe de reintegrare – ScoR
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Anunţ

Inspectoratul Scolar al Judetului Vrancea recrutează un număr de 16 de lectori, respectiv:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Modulul din planul-cadru
Limba si comunicare si Religie
Limba moderna - franceză
Matematica
Stiinte
Istorie si cultura civica
Geografie
TIC
Cultura de specialitate si instruire practica saptamanala ,
Stagii de pregatire practica sI Educatie muzicala si plastica
Cultura de specialitate si instruire practica saptamanala si
Stagii de pregatire practica
Consiliere si orientare( anul I)si Pachete discipline
optionale
Consiliere si orientare( anul II)

Număr
lectori
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Achizitia are loc în cadrul proiectului ,,Servicii complexe de reintegrare – ScoR”, ID 141074, pentru
predarea disciplinelor de studiu aferente modulelor gimnaziu , 3 clase, din cadrul A doua şansă.
Cursurile se vor susţine in localităţile Odobesti, Panciu, judeţul Vrancea, respectiv:
Liceul Tehnologic din Odobeș ti – 2 clase;
Liceul Tehnologic ”Al. I. Cuza” din Panciu – 1 clasă.
Cursurile se vor tine în perioada ianuarie 2015 – octombrie 2015, în funcţie de formarea grupelor de
curs.
A. Criterii selecţie
În cadrul acestui apel sunt avute în vedere următoarele criterii de selecţie:
•
Studii pedagogice
- Experienta - minim 1 an in activitatea didactica
- Capacitate de comunicare si persuasiune

- Experienţă relevantă în derularea de activităţi/proiecte în parteneriat cu comunitatea locală si cu
asociaţii reprezentative ale comunităţii locale;
- Spirit de echipă demonstrată prin implicarea în activităţi şcolare şi extraşcolare;
- Participare la stagii de formare pe problematica şcolarizării copiilor provenilţi din medii
dezavantajate
- Competenţe de operare PC si de utilizare a internetului/comunicare prin internet;
- Cunoaşterea metodologiei de derulare a programelor de tip „A Doua Şansă” la nivel primar:
- Disponibilitate de participare la formări în domeniul educaţiei incluzive, metodelor de lucru cu
adulţii şi proiectării activităţilor în cadrul programului “A Doua Şansă”;
- Competenţe de a realiza o planificare şi o proiectare flexibilă a activităţilor;
- Capacitate de a proiecta, de a pregăti şi de a realiza o evaluare obiectivă a nivelului achiziţiilor
cursanţilor în conformitate cu prevederile din metodologia programului “A Doua Şansă”;
- Competenţe de proiectare si derulare evaluării iniţiale a cursanţilor şi de a concepe şi de a aplica
programe de dezvoltare individualizate/diferenţiate o în baza acesteia;
- Competenţe de a lucra în echipă, de comunica eficient în cadrul unui grup de lucru si de a realiza
raportari în termen a activităţilor realizate;
- Disponibilitate de timp pentru realizarea activităţilor.

B. Atribuţii
Principalele atribuţii în cadrul proiectului sus menţionat constau in realizarea activităţilor de educaţie
de tip A doua şansă, incluzând: planificarea sesiunilor, elaborarea materialelor/suporturilor pentru
cursurile si susţinerea orelor.
C. Procedura şi calendarul de selecţie:
- 22.12 - 30.12.2014 – primirea dosarelor
- 05.01 – 09.01.2015 - analiza dosarelor şi selecţia candidaţilor.
- 12.01.2015 - anunţarea rezultatelor selecţiei şi contactarea candidaţilor selecţionaţi
Dosarul se va depune la secretariatul ISJ Vrancea.
In cazul depunerii documentaţiei în format tipărit, este obligatorie menţionarea pe plic a titlului,
ID-ul proiectului si disciplina/nele pentru care se face opţiunea.
Dosarul va cuprinde următoarele documente :
1. Curriculum Vitae în format Europass, care să specifice disciplina pentru care candidează în
proiect, cu anexe care să susţină respectiva poziţie (un exemplar semnat pe fiecare pagină şi datat).
2. Copie act de identitate
3. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant in care sunt precizate: statutul cadrului didactic,
disciplina de incadrare, vechimea si ultimul grad didactic obtinut (semnata si datata de directorul
unitatii de invatamant)
4. O scrisoare de intenţie de maximum o pagină care să susţină opţiunea pentru poziţia respectivă.
Este obligatorie prezentarea documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specificate pentru
poziţia pe care o ocupă. Este obligatorie menţionarea pe plic a titlului, ID-ul proiectului si
disciplina/nele pentru care se face opţiunea.
5. Oferta tehnica si financiara. Oferta tehnica va cuprinde un demo: manual de curs pentru
optiunea aleasa (max 25 pag).
D. Valoarea estimata a contractului: Valoarea totala maxima estimata este de 480.000,00 lei, iar
tariful orar maxim este de 41,66 lei pe ora.
E. Criteriul de atribuire:

Experienta la catedra
Grad didactic
Pentru informaţii suplimentare cu privire la procesul de selecţie, persoana de contact este dna Oloeriu
Gabriela, telefon 0760245257, email gabrielaoloeriu@yahoo.com .

Sursa de finanţare:Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane, Axa Prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” ,
Domeniul major de intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, Proiectul:
Servicii complexe de reintegrare – ScoR

