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Aprobat in CA din 31.10.201g
ANUNT DE SELECTIE PROFESORI
Liceul rehnologic o'Dimitrie Leonida'o
laqi, in calitate de benefici ar, af\atin procesul
invi{imdni"irl.r"oar (RosE), titlul subproiectului:
"ixvAlAND vEI REUSI'!;;;-u.oro de grant nr. 449/sL2ruI'iin
i.ro.z0r8, anunld
otganizarca selecfiei profesorilo r
aare vor imflementa activitdlile proiectului.
de implementare a Proiectul pentru

obiecfivul general al proiectului: imbun

dtdlirea frecvenfei, reducerea abandonului
gcolar,
creqterea ratei de absolvire a claselor
terminale gi de promovare a examenului
de
bacalaureat
pentru 300 de elevi de liceu, cursuri
de zi, aflaliin rituuii. ae risc educafional,
prin
organizarea
la nivelul scolii a unot.flggtame de pregdtire
remediala, aatiyitdliextracurriculare,
de recreere
;i de consiliere in condilii optime de preg[tire.

Obiective specifice:
o1' Dezvoltarea competenfelor de lecturd, inlelegere
gi comunicare in limba rom6n6 pentru
20
elevi din clasele u I{:3 qi a X-a qi a
competenlJor logico-matematice gi de calcul
pentru
20
elevi din clasele a IX-a gi a X-a prin progr;;:i.
;regdtire remediald organizate sub
coordonarea a doi profesori, cate 8 o.L lun*,
tlmp de z irniunuul, pe o perioadd de 4 ani,pentru
recuperarea lacunelor cu care elevii
acced la liceu lactiviiatea r;
02' creqterea nivelului
cunoqtinle la disciplinele de bacalaureat pentru
{e
30 de elevi din
clasele a XI-a Ei a XII-a (30
de elevi la fimba romana qimatemat ic6,
iwla
celelalte
discipline
cAte 10 elevi din grupul de 30), in fiecare
an, prin activitali de pregdtir e organizate
de c6te un
profesor la fiecare.disciplind, pentru
creqterea ratelor de participare qi de promov
are a
examenului de bacalaureat (activ itatea 2\
03' Reducerea abandonului,- creqterea gradului de integrare
in colectivele de elevi si
imbunatdfirea rezultatelor.;colare, prin inlermediut
activiialitor de consiti.r.,
otJ
dezvoltare personald, activitdli de coaching,
activitdli recreativ e, activitdgi extragcolare,
organizate cu sprijinul
in domeniu, in fiecare an pentru 30 de elevi,
-specialiEtilor
clasele a IXa - XII-a' din rdndul celor
cu risc educafional sau m* p."i" din
medii
defavorjzate
economic
gi social (activitatea

;;

l.1ip;;;

3)

04' Dezvoltarea capacitalilor de decizie.gi

orientare profesionald gi in carierd prin
excursii,
vizite gi activitdli in parteneriat cu agenfii
economici ,ri i"r"rtal, pentru un numdr
de g0 de
elevi in fiecare an de proiect, integraria in activitdli
,p""iri." locului de munc4 participarea la
simulari qi activitali care sd determine_cre$terea
frecvenlei gi interesului pentru preg6tirea
profesionala 9i pentru accederea la invdldmdntul
nonterli
(activitatea 4)
05' Implicarea comunitdlii qi familiei qi asumur.u' ar)terliar
,oturilor in educalia elevilor, prin
intermediul unor lectorate, intdiniri cu speciali;ti,
trtoriut., p.ntru un numdr de 25 de p'rinli gi
25 de elevi anual, provenind din mediile
cu risc economic-qi social, pentru susfinerea
acestora
in educarea copiilor;i pentru conqtientizar.r;;;;;;ii'pr.gurirli
pentru via[d,carierd
Ei locul
de muncd a tinerei genera{ii (activitatea
5)
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in

vederea atingerii rezultatulu ilrezultatelor de proiect
din cererea de finanlare,
beneficiarul va selecta qi contracta cadre didactice potrivit
Tabelului I

Tabel 1' Tipurile de cadre didactice pentru care se deruleazd procedura
de selecfie

urmdtoarele:

Nr
crt

(Sub)activitateao nr. pi
denumire

I

1. "Stafi pentru succes,,
L2. "Plusvaloare in
pregdtirea pentru
examenul maturitdtii,,
[.1. "Start pentru succes,,

2

a

J

i.2. "Plusvaloare in
pregdtirea pentru
examenul maturitatii"
I.2. "Plusvaloare in
pregdtirea pentru
examenul maturit6tii,,
I.2. "Plusvaloare in
pregdtirea pentru
examenul maturit[tii,,
I.2. "Plusvaloare in
pregdtirea pentru

4

5

6

7

Jxamenul maturitdtii,'
I.3.

8

"Decizii pentru viitor,,

sunt

Durata

Denumire pozi{ie

Numir
pozifii

(sub)activiti{ii

Profesor de matematicd

I

Sore/lundxTluni

Profesor de matematicd

Sore/lundxTluni

Profesor de limba qi
literatura romdnd

II

8ore/lundxTluni

Profesor de limba gi
literatura rom6nd

I

8ore/lundxTluni

Profesor de frzicFt

I

4oreilundxTluni

Profesor de chimie

I

4orellund"xTluni

Profesor de biologie

1

4ore/lundxTluni

Profbsor de socioumane/psihopedasoeie

I

4orellundxTluni

Consilier phisopedagog

I

4 orellund,x 7 luni

T'

1.J.

q

"D ecizii pentru

viitor',

Criterii

de selec{ie a cadrelor didactice:
Scrisoare de intenlie

L
2.

3'

4'

Curriculum vitae
Declara!'ie privind disponibilitatea d,e a efectua
ore pldtite
in cadrul proiectului RosE qi de a colabora cu echipa

in afaraprogramului
d.

gcolar

rnanug.rnent ?n vederea

raportdrii activitdlilor de pregdtire remediala conform
graficului de activitdli al
.proiectu,lui ;i in limita termenelor stabilite
de comun acord

Redactarea unui plan remedial la disciplinele: limba
romdndJmatematicd,lfizjcFtlchimiel

biologie/consiliere
Documentele se depun la secretariat.
Perioada de inscriere: l2.lL 20l g _ 16.ll.20l

g

Echipa de proiect

Proiectul pentru invi{Im6ntul secundar (ROSE)
Schema de granturi pentru licee
Beneficiar: Liceul Tehnologic'oDimitrie Leonidao' Iasi
Titlul subproiectutui: "INVAIANO VEI REU;I !,,
Acord de grant nr. 449/SL2/RII/1.10.201g

DECTARATIE
Subsemnatul

, profesor

la

pe catedra de
sunt disponibil de a efectua ore pldtite

declar pe propria rdspundere cd

in afaraprogramului

gcolar

in cadrul proiectului R9SE

qi de a colabora cu echipa de management in vederea raportarii
activitalilor de pregdtire
remediald, conform graficului de activitdli al proiectului qi
in limita termenelor stabilite de
comun accord.

Data

Semndtura

