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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 ”Competente pentru reducerea abandonului scolar si incluziune”, Ghidul Candidatului la cursurile de formare și Planul European de Dezvoltare. Acestea sunt disponibile pe pagina web de proiect http://scoalaroznov.ro/selectie.html și tipărit la secretariatul și biblioteca școlii. 
 
2.         INFORMAȚII DESPRE PROIECT ȘI INSTITUȚIA BENEFICIARĂ
Titlu proiect: Competente pentru reducerea abandonului scolar si incluziune, 2020-1-RO01-KA101-078338
Perioada: septembrie 2020 - august 2022
Beneficiar: Liceul “Gh. Ruset Roznovanu”, Roznov, Neamt 
 
 3.         PREZENTARE PROIECT
 Liceul “Gh. Ruset Roznovanu” intentioneaza sa ofere prin intermediul acestui proiect, sansa de perfectionare a competentelor cadrelor didactice si de dobandire de noi cunostinte, cu scopul de a imbunatati anumite arii ale mediului educational  - incluziune, abandon scolar si absenteism, capacitatea de lucru cu elevii CES si internationalizare.
Proiectul prevede participarea a 14 cadre didactice la 4 cursuri de formare, si anume:
- “The inclusive classroom: best practice”  - 4 participanti  - pentru mediul scolar incluziv
- “Coaching in educational contexts to reduce early school leaving”  - 4 participanti  - pentru abandon scolar si abenteism
- “Special Needs Education: A step-by-step approach”  - 4 participanti  - pentru lucrul cu elevii cu CES
- “How to make your school more international”  - 2 participanti  - pentru internationalizare.
Obiectivele proiectului au fost fixate in functie de ariile care necesita imbunatatiri la nivel institutional, fiind urmatoarele:
1. Crearea si intarirea caracterului incluziv al procesului educational, prin formarea 8 cadre didactice in domenii precum incluziunea si nevoile speciale pana in septembrie 2022.
2. Reducerea abandonului scolar si a absenteismului cu minim 20% in anii scolari 2020-2022 fata de 2018-2020.
3. Adaptarea modului de predare-invatare la cerintele copiilor cu CES, prin dobandirea de competente specifice de catre 4 cadre didactice, in perioada 2020-2022.
4. Formarea unei echipe de internationalizare si realizarea unei strategii de internationalizare pana in septembrie 2022, prin dobandirea de competente specifice de catre 2 membri ai staff-ului. 
La intoarcere, cadrele didactice participante se vor implica in transferul competentelor si cunostintelor dobandite si a implementarii acestora in cadrul sistemului educational, prin: implementarea sistemelor de asigurare a calitatii; stimularea elevilor cu rezultate deosebite; promovarea principiilor incluzive prin intermediul personalului scolii; elaborarea strategiilor de incluziune a elevilor din medii defavorizate; diversificarea continutului educational; implementarea tehnicilor moderne de consiliere si orientare adaptate la cerintele si modul de evolutie al elevului; elaborarea planurilor de actiune in vederea reducerii absenteismului si abandonului scolar; implementarea in cadrul procesului educational metode de predare-invatare care sa stimuleze interesul elevilor, punerea accentului pe dezvoltarea abilitatilor cognitive ale elevilor cu CES, implicarea in mod activ in noi parteneriate axate pe cooperare si schimb de experienta, cresterea vizibilitatii scolii si imbunatatirea imaginii acesteia, cresterea numarului de proiecte de parteneriat, dezvoltarea competentelor de specialitate si comunicare a elevilor. 
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 ACTIVITĂTII DE FORMARE
 
 Activităti/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 Liceul "Gh.Ruset Roznovanu" Roznov 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 Școlii Gimnaziale Rediu, 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  Liceului “Gh. Ruset Roznovanu”, a elevilor și cadrelor didactice.
 
  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 Erasmus+, 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, profesorilor colegi și Liceului "Gh.Ruset Roznovanu" Roznov) 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.
Descrieți dacă și cum veți utiliza resursele eTwinning.
  Descrierea contribuției dvs la derularea activităților și atingerea obiectivelor din Planul European de Dezvoltare a Liceului "Gh.Ruset Roznovanu" Roznov 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. De asemenea, va rugăm să spuneți cum intenționați să utilizați individual sau instituțional resursele comunității eTwinning (Vă rugăm să citiți prezentările de pe site-ul de proiect). 
 
 12.         DISEMINARE ȘI FOLLOW-UP
Realizați un plan cu minimum 4 activități de diseminare și minim 4 activități care să asigure sustenabilitatea proiectului în anul școlar 2021-2022. 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, site-ul de proiect  
De asemenea, trebuie să prognozați care/ce activități credeți că vor putea fi continuate în anii școlari următori (după terminarea proiectului).
 
13.         CURS DE FORMARE
Denumire curs
Vă rugăm să bifați cursul ales
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 Liceul “Gh. Ruset Roznovanu”, 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:
1012.19.03
10.10.2019
KleinOn
Formular candidatura participanti la procedura de selectie pentru stagii de formare in proiectul de mobilitate Erasmus+ 2019-1-RO01-KA101-062486
George Micu
Formular candidatura selectie SCOALA GIMNAZIALA REDIU
19.10.2019
george.micu@kleinon.eu
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