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ANUNT  

 

PENTRU ÎNSCRIEREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU PROGRAME DE 

PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ  PENTRU BACALAUREAT ȘI EDUCAȚIE 

REMEDIALĂ /CONSILIERILOR ÎN ECHIPA DE IMPLEMENTARE DIN 

SUBPROIECTUL”ELEVI MOTIVAȚI PENTRU SUCCES ȘCOLAR”, PROIECTUL 

ROSE, ANUL IV, AN SCOLAR 2021-2022 

 

 

În atenția cadrelor didactice/consilierilor care doresc să facă parte din Echipa de implementare a 

subproiectului Elevi motivați pentru succes școlar, proiect ROSE, ANUL IV. 

 

A. Vă aducem la cunoștință că în colegiul nostru se vor derula activități de pregătire 

remedială, Această activitate îşi propune să realizeze ore de pregătire suplimentară şi 

educaţie remedială pentru beneficiarii direcţi ai proiectului, astfel: 

- Clasa a IX-a-2 ore/sapt, la Matematică și Limba și literatura română, timp de 5 luni 

- Clasa a X-a-2 ore/sapt, la Matematică și Limba și literatura română, timp de 5 luni 

- Clasa a XI-a-2 ore/sapt, la Matematică și Limba și literatura română, timp de 5 luni 

- Clasa a XII-a-4 ore/sapt, la Matematică și Limba și literatura română, timp de 5 luni 

- Clasa a XII-a-2 ore/sapt, la Istorie, timp de 5 luni 

- Clasa a XII-a-2 ore/sapt, la Geografie, timp de 5 luni 

- Clasa a XII-a-2 oră/sapt, la Biologie, timp de 5 luni 

 

B. Consiliere profesională și orientare școlară 

În cadrul acestei activități elevii vor beneficia de sesiuni individuale și/sau de grup în domeniul 

consilierii profesionale și orietării în carieră. Activitatea va fi susținută de un consilier calificat 

angajat de școală cu contract cu timp parțial. Vor fi furnizate 60 ore de consiliere/an pentru 

activități de consiliere scolara si orientare profesionala,  în anul școlar 2021-2022 ( consiliere 

individuală și de grup), 5 luni, profesor consilier și de orientare în carieră. 

 

 

 



 

C. Consiliere psihologică individuală și de grup 

Această activitate de îndrumare în vederea cunoașterii de sine și integrării în grup constă în 

sesiuni individuale și/ sau de grup în funcție de nevoile estimate de psihologul care va investiga 

grupul/țintă constituit. În total se vor desfășura 60 de ore/an, în anul școlar 2021-2022, timp de 5 

luni, psiholog calificat și autorizat pentru lucrul cu adolescenții. 

Condiții de eligibilitate ale profesorilor/consilierilor: 

1. Să nu dețină altă poziție/funcție în cadrul proiectului; 

2.  Să  fie angajat/angajată în sistemul românesc de învățământ/ Să  fi fost angajat/angajată în 

sistemul românesc de învâțământ preuniversitar; 

3. Să fie absolvent/ă a unei instituții de învățământ superior cu diplomă; 

4. Să fie de acord cu utilizarea datelor personale furnizate în cadrul activităților 

subproiectului; 

5. Să fie de acord ca activitățile din cadrul proiectului să nu se desfășoare în timpul orelor de 

program din norma de bază; 

6. Să aibă disponibilitate de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost 

selectat/ă. 

 

Pierderea calității de membru: 

- La solicitarea cadrului didactic (demisie) 

- Prin decizia directorului, cu avizul Consiliului de Administrație, în urma analizei anuale a 

activității, dacă se constată că un anumit membru nu și-a îndeplinit obligațiile asumate. 

 

La secretariatul unității se vor depune Dosarele de candidatură conținând: 

- Cerere adresată directorului instituției pentru înscrierea la procesul de selecție 

- Copie xerox după cartea de identitate 

- Scrisoare de intenție 

- CV în format european, datat și semnat de către candidat 

- Copie după documentele de studii care să ateste specializarea ( diplomă de licență/de 

master) 

- Fișă de autoevaluare, având anexate documentele doveditoare. 

 

Documentele se depun la Secretariatul unității de învățământ sau se trimit pe adresa de e-mail 

colegiultehmatrul@yahoo.com. 

Perioada de înscriere- 18.10.2021-25.10.2021, între orele 9.00-15.00. 

 

AFIȘAT  LA AVIZIERUL UNITĂȚII ASTĂZI, 15.10.2021, ora 12.00, PRECUM ȘI PE SITE-

UL ȘCOLII, www.colegiuldinicugolescu.ro 
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