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C
Criterii selecțție_Mobilitattea 1‐Curs dee formare ”B
Building Dem
mocratic Schoool Culturess”,
OSLO, 055‐10 Octomb
brie 2018
(conform profilului participantului soolicitat de insstituția gazdă și cerințeloor de proiectt)

1. C
Competențe
e de comuniccare în limbaa engleză, minim
m
nivel mediu;
m
2. C
Competențee de utilizare a calculatorrului‐minim nivel
n
mediu;
3. Experiență în
n programe//proiecte eduucaționale laa nivel județe
ean, regionaal, național, European
E
ssau internațional care au
u abordat prooblematici precum:
p
cetățenie activă,, integrare/in
ncluziune
eeducaționalăă și socială, drepturile omului, pre
evenirea violenței și disscriminării în
n mediul
șșcolar‐minim
m 2 proiecte;
4. SSubscrie valo
orilor și praccticilor demoocratice promovate de Comisia
C
Euroopeană;
5. Face parte din
d echipa de
e formatori aacreditați a unui program de formarre acreditat prin CCD
BN;
6. Este profeso
or la nivel giimnazial sauu/și liceal, într‐una din școlile din ju dețul BN, an
ngajat cu
ccontract de muncă pe o perioadă ne determinatăă;
7. Nu a fost sancționat discciplinar, nu aare antecede
ente penale;
8. Este motivatt să își îmbun
nătățească aabilitățile de predare, stilul de muncăă;
9. Este motivatt să identifice
e nevoile de formare ale cadrelor did
dactice din juudețul BN;
a
10. Este motivatt, poate și vrrea să aplicee ceea ce învvață în mobilitate în șco lile în care activează,
d
dar și în altee școli ale jud
dețului BN, pprin organizaarea unor evvenimentedee formare/disseminare
d
destinate caadrelor didactice din sisstemul de învățământ
î
preuniversittar, pe tot parcursul
p
aanului școlarr 2018‐2019,, conform unnui grafic de activități stabilit împreunnă cu CCD BN;
11. Este motivatt, poate și vrea
v
să se im
mplice în activitățile proiectului, incluusiv în activitățile de
d
diseminare și
ș de fallow‐u
up, la întoarccerea din mo
obilitate, împ
preună cu anngajații din CCD BN;
12. A
Are capacitaatea de a lucra într‐o echhipă interdiscciplinară, accceptă sarcinii de lucru în echipă și
șși le asumă, poate respe
ecta termenee de timp pe
entru realiza
area activitățților și documentelor
ssolicitate prin proiect;
13. ÎÎși exprimă sub semnăttură privată acordul pentru înregistrarea și preelucrarea da
atelor cu
ccaracter personal, pe tott parcursul d erulării proie
ectului, dar și
ș după finaliizarea acestu
uia;
14. ÎÎși asumă participarea
a pe toată durata mo
obilității, la toate activvitățile pro
opuse de
partenerul/iinstituția gazzdă.
p

