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Elevii de azi, oamenii de mâine  
2016-1-RO01-KA101-024195
Mobilități de formare a personalului didactic
Pagina  of 
FORMULAR DE CANDIDATURĂ
 
1.         INFORMAȚII GENERALE
Înainte de a completa acest formular vă rugăm să consultați Apelul de Selecție pentru proiectul Erasmus+ 2016-1-RO01-KA101-024195 Elevii de azi, oamenii de mâine, Ghidul Candidatului la cursurile de formare precum și Planul European de Dezvoltare. Toate documentele sunt disponibile pe pagina web de proiect www.eaom.ro sau în format tipărit la secretariatul și biblioteca instituției. 
 
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 15.11.2016.
Afișarea rezultatelor finale 30.11.2017.
 
         Metodologia de depunere a cererii de candidatură la un stagiu de formare este detaliată în Apelul de Selecție și Ghidul Candidatului (http://eaom.ro/selectie.html)
         Informații suplimentare legate de CV-ul Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae
         Testarea cunoștințelor de limbă engleză  http://www.examenglish.com/leveltest/ 
         Suport tehnic formular de aplicație: scoala.borlesti@yahoo.com sau formularul de contact http://eaom.ro/
 
         Prezentul formular de candidatura face parte din documentele contractuale pe care participantul le va semna cu Școala Borlești iar activitățile propuse în rubricile de mai jos și eventualele recomandari ale evaluatorilor cererilor de participare la mobilitate reprezintă obligații pe care beneficiarul este dispus să le onoreze. 
 
2.         INFORMAȚII DESPRE PROIECT ȘI INSTITUȚIA BENEFICIARĂ
Titlu proiect: „Elevii de azi, oamenii de mâine”
Ref.: 2016-1-RO01-KA101-024195
Perioada: 01.06.2016-31.05.2018
Beneficiar: Școala Borlești
Adresa: Borlești, jud. NeamțTel/fax: +40233297359E-mail: scoalaborlestineamt@yahoo.com   scoala.borlesti@yahoo.com 
 
3.          PREZENTARE PROIECT
Scoala Borlești intenționează prin proiectul de mobilitate de formare Erasmus+, să ofere profesorilor săi oportunitatea de a-și îmbunătăți competențele profesionale într-un mediu european, în Grecia, Spania și Malta, prin participarea la cursuri de formare TIC, Limbă engleză, Didactică inovativă și Asigurarea calității. Proiectul de formare urmărește dobândirea de cunoştinte şi competenţe prin învăţarea limbilor străine, aprofundarea competenţelor ICT, metode de predare, tehnici de management pentru profesorii din domeniul şcolar pre-primar, primar sau secundar.
Cei 10 participanți vor avea ocazia să intre în contact cu elemente inovative, să interacționeze cu profesori din alte țări europene și să se întoarcă la catedra cu o noua viziune, aspecte care se vor reflecta în final asupra elevilor. Începând cu anul școlar 2017-2018 participanții la stagiile de formare vor desfășura activități didactice specifice prin care vor implementa competențele dobândite la nivelul școlii. O atenție deosebita este acordată formării de competențe de limba engleză la elevii de vârstă mică (învățământ primar), când capacitatea lor de asimilare este la nivel maxim. Cei 10 participanți la stagiile de formare Erasmus+ vor avea ocazia să intre în contact cu elemente inovative, să interacționeze cu profesori din alte țări europene și să se întoarcă la catedră cu o noua viziune, aspecte care se vor reflecta în final asupra elevilor.
4.         INFORMAȚII DESPRE CANDIDAT
 
5.         PROFILUL CANDIDATULUI
Nivel Lb. Engleză 
6.    Nevoi speciale
7.         DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE FORMARE
 
Activități/program:
 
8.         PREGĂTIRE
         Vă rugăm să descrieți acțiunile pe care intenționați să le întreprindeți în vederea pregătirii pentru participarea la mobilitate, atingând următoarele aspecte:
a. Care este nivelul dumneavoastră de cunoaștere a limbii engleze? Ce tipuri de activități de pregătire lingvistică veți desfășura?
b. Cum vă veți pregăti pentru participarea la activitatea de formare propriu-zisă?
c. Cum veți realiza pregătirea culturală? 
9.         OBIECTIVELE CANDIDATULUI
Vă rugăm să descrieți:
1.         Activitatea dumneavoastră profesională curentă.
2.         Nevoile dumneavoastră de formare.
3.         Modul în care activitatea de formare aleasă vine în întâmpinarea nevoilor de formare.
4.         Cum va contribui participarea la activitatea de formare la îmbunătățirea activității profesionale viitoare.
 
10.         IMPACT
Vă rugăm să descrieți impactul pe care considerați că îl va avea participarea la formare asupra:
1.         Competențelor dumneavoastră personale și profesionale
2.         Școlii Borlești, a elevilor și colegilor din instituție.
 
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.
 
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 2017-2018. Care din aceste activități credeți că vor putea fi continuate după finalizarea proiectului? 
 
13.         BUGET
 
Denumire curs
Țară
Taxă curs
Sprijin individual
Transport
Total finanțare
80% (EURO)
20% (EURO)
Alege 
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 Borlești 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:
Dosarul electronic - formularul de candidatură, CV-ul Europass și rezultatele testului lingvistic
335.556.25.889
22.09.2016
KleinOn
Formular candidatura participanti la procedura de selectie pentru stagii de formare in proiectul de mobilitate Erasmus Plus KA101. 
George Micu
Formular candidatura selectie Scoala Borlesti
8452
george.micu@kleinon.eu
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