În atenția cadrelor didactice/consilierilor care doresc să facă parte din Echipa de implementare a
subproiectului „Trepte spre cunoaștere”, din cadrul proiectului ROSE.
ANUNȚ
Vă informăm că Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad, organizează o selecție
pentru profesorii/diriginții/consilierii, care doresc să participle la activitățile subproiectului „Trepte spre
cunoaștere”.
I. ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN
AI.1. Activitate de tip remedial
Titlul activității: „Prin studiu, nimic nu este imposibil!” (activitate pedagogică și de sprijin)
La această activitate vor participa: profesori de limba si literatura română, profesori de matematică,
profesoride biologie, profesori de engleză, profesori de informatică;
Clasele a XI-a, a XII-a (liceu zi), a XII-a, a XIII-a (liceu seral)
AI.2. Activități de orientare profesională
Titlul activității: „Elevul de azi, adultul de mâine” (activitate de îndrumare și orientare în carieră) (pentru
clasele IX-XII zi)
AI.3. Activități de dezvoltare a abilităților socio-emoționale
Titlul activității: „Motivația, o cale spre succes” (pentru clasele IX-XII)
AII. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
A II.1 – Vizite de documentare la agenții economici
AII.2 – Excursii tematice
Criterii de eligibilitate:
(1) Este angajat/angajată în sistemul românesc de învățământ;
(2) Este absolvent/absolventă a unei instituții de învățământ superior, cu examen de diplomă;
(3) Este de acord cu utilizarea datelor personale furnizate în cadrul activităților din cadrul subproiectului
„Trepte spre cunoaștere”
(4) Este de acord să nu desfășoare activitățile din cadrul proiectului în timpul orelor de program din norma de
bază
(5) Va avea disponibilitate de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectat/selectată.
Dosarul de candidatură se va depune la secretariatul liceului, în perioada 5-9 noiembrie, și va conține
următoarele documente:
1. Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la procesul de selecție; (se va preciza și tipul
activității la care dorește să participe)
2. Copie carte de identitate;
3. Scrisoare de intenție; (se va preciza și tipul activității la care dorește să participe)
4. CV în format European, datat si semnat de către candidat;
5. Declarație pentru ultilizarea datelor personale în cadrul proiectului ROSE, subproiect „Trepte spre
cunoaștere”;
6. Declarație de nedesfășurare a activităților aferente proiectului în timpul orelor de program din norma de
bază;
7. Declarație de disponibilitate în vederea participării la toate activitățile din proiect pentru care a fost
selectat/selectată;
8. Declarație dublă finanțare;
9. Declarație de prelucrare imagine în cadrul proiectului ROSE, respectiv a subproiectului „Trepte spre
cunoaștere”.

