
                                                                                                                      

 

 

 

 

“Nonformal Activities For Inclusive Groups Of Students” 2016-2018, Erasmus+ 

  Numărul proiectului: 2016-1-RO01-KA201-024566 
 

 

ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE 

ANUNȚ 

Privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție pentru participarea în cadrul proiectului 

ERASMUS+ “Nonformal Activities For Inclusive Groups Of Students” NON4MAL 4 ALL 

la activitatea C2: Short term Joint Staff Training Event for Non-formal Activities for 

Multicultural Groups of Students 

Istanbul, Turcia, 02.04.2017-08.04.2017 

 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente: 

 Recomandarea responsabilului comisiei metodice/ directorului; 

 CV în format Europass; 

 Certificat limba engleză/ Pașaport lingvistic în format Europass; 

 Scrisoare de intenție. 

 

Criterii de selecție: 

 Participarea la cursul de formare “NON4MAL 4 ALL” din cadrul proiectului Erasmus+ 

“Nonformal Activities For Inclusive Groups Of Students”; 

 Derularea de activități extracurriculare și non-formale în scopul incluziunii școlare și sociale 

a elevilor cu cerințe educative speciale; 

 Diseminarea cursurilor și a stagiilor de formare; 

 Responsabilități suplimentare la nivelul școlii (membru al diferitelor comisii); 

 Cunoștințe de limba engleză (minim nivelul A2); 

 Aptitudini de interrelaționare și lucru în echipă; 

 Disponibilitate de timp. 

 

Procedura de selecție constă în: 

1. Evaluarea dosarului de candidatură; 

2. Evaluare interviu și susținerea scrisorii de intenție. 

 

Termen limită  de depunere a dosarului: 03.03.2017 

Susținerea interviului și afișarea rezultatelor: 06.03.2017 



                                                                                                                      

 

 

 

 

“Nonformal Activities For Inclusive Groups Of Students” 2016-2018, Erasmus+ 

  Numărul proiectului: 2016-1-RO01-KA201-024566 
 

 

 

ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE 

ANUNȚ 

Privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție pentru participarea în cadrul proiectului 

ERASMUS+ “Nonformal Activities For Inclusive Groups Of Students” NON4MAL 4 ALL 

la activitatea C1: Short term Joint Staff Training Event for Creating the Course Curricula 

Portugalia, 29.01.2017-11.02.2017 

 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente: 

 Recomandarea responsabilului comisiei metodice/ directorului; 

 CV în format Europass; 

 Certificat limba engleză/ Pașaport lingvistic în format Europass; 

 Certificat de formator; 

 Scrisoare de intenție. 

 

Criterii de selecție: 

 Capacitatea de planificare/ organizare/ desfășurare/ evaluare a unui curs de formare; 

 Derularea de activități extracurriculare și non-formale în scopul incluziunii școlare și sociale 

a elevilor cu cerințe educative speciale; 

 Diseminarea cursurilor și a stagiilor de formare; 

 Responsabilități suplimentare la nivelul școlii (membru al diferitelor comisii); 

 Cunoștințe de limba engleză (minim nivelul A2); 

 Aptitudini de leadership și de interrelaționare; 

 Disponibilitate de timp. 

 

Procedura de selecție constă în: 

1. Evaluarea dosarului de candidatură; 

2. Evaluare interviu și susținerea scrisorii de intenție. 

 

Termen limită  de depunere a dosarului: 01.11.2016 

Susținerea interviului și afișarea rezultatelor: 04.11.2016 


