ANUNŢ
Inspectoratul Școlar Județean Vaslui anunţă lansarea sesiunii de selecţie a grupului ţintă pentru un
program de formare continuă care se va derula în cadrul proiectului PET061 „Programe
educaţionale şi de consiliere pentru prevenirea abandonului şcolar în Judeţul Vaslui”
Proiectul, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 (Granturile
SEE 2009-2014), se desfăşoară pe o perioadă de 15 de luni.
Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea cadrului de reducere a abandonului şcolar în
clasele a X-a, a XI-a si a XII-a, pentru 180 tineri aflaţi în situaţii de risc şi de excluziune (vârsta 16-20 de
ani) din 3 licee cu profil teoretic şi tehnologic din judeţul Vaslui. cadrelor didactice în domeniul educaţiei
nonformale şi comunicării cu tinerii.
Programul de formare continuă de adresează cadrelor didactice din cele trei licee pilot implicate în
proiect, care lucrează cu tineri în situaţii de risc, respectiv:
1.Liceul Tehnologic “Ion Mincu” Vaslui
2.Liceul Tehnologic “Petru Rareş” Bârlad
3.Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” Negreşti
Programul de formare este structurat astfel:
-12 ateliere cu durata de o zi, câte 4 în fiecare liceu pilot(4 zile, 32 ore, 8 ore/atelier) cu tema „Program de
instruire formală şi nonformală de lucru şi comunicare cu tinerii”.
Criterii de selecţie
Selecţia cadrelor didactice din grupul ţintă se va face cu respectarea principiului egalităţii de şanse şi
nediscriminării şi se va realiza fără condiţionări, deosebiri, excluderi, preferinţe, restricţii bazate pe
criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, convingeri, nevoi speciale şi alte criterii care pot
conduce la acte de discriminare directă sau indirectă, ţinându-se cont de priorităţile şi indicatorii
specificaţi în proiect(minim 36 cadre didactice, min. 50% femei), precum şi de repartizarea numerică în
interiorul grupului țintă(max. 20 participanţi/atelier, din fiecare liceu pilot)
Criteriile administrative sunt:
• completarea formularului de înscriere(anexă la prezenta procedură);
• respectarea termenului de trimitere on line(pe e-mail) a formularului de înscriere.
Cadrele didactice care doresc să facă parte din grupul ţintă vor completa formularul de înscriere şi îl vor
trimite on line, conform specificaţiilor prezentei proceduri şi calendarului selecţiei. Criteriul se va nota cu
ADMIS/RESPINS.
Criteriile de eligibilitate sunt:
• cetăţean cu domiciliul sau reşedinţa legală în România, jud. Vaslui
• cadru didactic calificat, activ la nivel liceal în anii şcolari 2014-2015 şi 2015-2016 într-unul din
cele 3 licee pilot mentionate la cap. II, art. II.1 al prezentei proceduri
• apartenenţa la grupul țintă și priorităţile acestuia, fără a excludere pe criterii de vârstă, gen, mediu
de rezidenţă
• respectarea principiului evitării dublei finanţări(participarea la programe de formare
similare/identice prin alte tipuri de proiecte în ultimele 12 luni)
• Implicare în lucrul cu tineri în situaţii de risc
• Motivarea nevoii de participare la programul de formare(exprimată în formularul de înscriere)
Notă. Dacă mai multe aplicaţii îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru selecţie, se va aplica principiul
“primul venit, primul servit”, în funcţie de data şi ora primirii aplicaţiei pe e-mail.

Criteriul relevanţă
Se vor nota următoarele aspecte: încadrarea în grupul ţintă – 20 puncte; nevoi şi motivaţie – 30 puncte;
apartenenţa la categoria prioritara a grupului ţintă(femei) – 10 puncte; implicarea în lucrul cu tineri în
situaţii de risc– 30 puncte; stabilitate pe post în anii şcolari 2014-2015 şi 2015-2016(aşa cum reiese din
formularul de înscriere) – 10 puncte.
Vor fi evaluate din punct de vedere al relevanței doar formularele de înscriere care au obținut calificativul
ADMIS la criteriile Administrativ și Eligibilitate.
MENŢIUNI
1.Inscrierea se face prin completarea tehnoredactată a formularului de inscriere, ce poate fi
descărcat de pe site-ul http://isj.vs.edu.ro/Proiecte şi trimiterea ca fişier ataşat la adresa de e-mail:
inscrieriproiectpet061@gmail.com
2.Costurile pentru programul de formare sunt suportate din bugetul proiectului.
3.Data limită de trimitere a formularului de înscriere este 26.04.2015
4.Rezultatele selecţiei vor fi afisate pe site-ul http://isj.vs.edu.ro/Proiecte , cel mai târziu până la
data de 04.05.2015
DOSARUL DE ÎNSCRIERE
Pentru participarea la cursuri, persoanele selectate vor depune la coordonatorul local din liceul în
care funcţionează, un dosar de aplicaţie care va conţine:
• CV Europass(format nou 2015) semnat şi datat pe fiecare pagină
• Adeverinţă eliberată de unitatea şcolară care atestă calitatea de cadru didactic activ în anul şcolar
2014-2015 într+unul din liceele pilot menţionate la Cap. II, art. II.1 al prezentei proceduri.
• Copie conform cu originalul după diploma/diplomele de studiu şi ultimul grad didactic
obţinut(dacă este cazul).
• Copie conform cu originalul după CI/BI
• Copie conform cu originalul după certificatul de naştere
• Copie conform cu originalul după certificatul de căsătorie/orice alt act care atestă schimbarea
numelui(dacă este cazul)
• Declaraţie privind prelucrarea datelor personale completată şi semnată de cursant(va putea fi
descărcată de pe site-ul http://isj.vs.edu.ro/Proiecte
• Declaratie privind evitarea dublei finantari completată şi semnată de cursant(va putea fi
descărcată de pe site-ul http://isj.vs.edu.ro/Proiecte
Toate documentele în format hârtie vor fi scanate în format PDF şi depuse la dosar și în format
electronic(CD).
Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, prof. Landiana Mihnevici, Asistent coordonator,
0744625515, lmihnevici29@yahoo.fr

