Anunț privind procesul de selecție al candidaților
pentru a participa la cursurile de formare pe
Proiectul „TRIUNGHIUL COMUNICĂRII”,
derulat în cadrul CIVITAS – PARTENERIATUL PENTRU EDUCAȚIE
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Începând cu luna aprilie 2016, FEDERAȚIA SINDICATELOR DIN EDUCAȚIE „SPIRU
HARET” în parteneriat cu ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A
TINERILOR ȘI EDUCAȚIE ALTERNATIVĂ - PROF-ED derulează un proiect de anvergură în
cadrul Parteneriatului Civic pentru Educație, intitulat generic „Comitetul CIVITAS“, sub
deviza „Implicați în educație”, inițiat de PROEDUS PMB – Centrul de Proiecte și Programe
Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret al Primăriei Municipiului București. Proiectul
vizează dezvoltarea competențelor de comunicare și de profesionalizare a activității cadrelor
didactice, pentru a-și îndeplini cu succes rolul de formator în cadrul actului educațional.
SCOPUL proiectului îl reprezintă formarea competențelor de comunicare prin promovarea
educaţiei şi formării profesionale continue de calitate.
OBIECTIVELE proiectului:
O1: Promovarea bunelor practici în educaţia bucureșteană şi formarea profesională continuă.
O2: Promovarea dialogului social prin consolidarea și îmbogățirea serviciilor oferite cadrelor
didactice.
O3: Formarea competențelor de comunicare în mediul organizațional și extraorganizațional
pentru un numar de 139 de cadre didactice.
O4: Creșterea nivelului de pregătire și performanță profesională a cadrelor didactice, prin
elaborarea și implementarea unui program de consolidare a competențelor cheie necesare
construirii unei cariere didactice și promovării profesionale.
O5: Promovarea pe termen lung a inserţiei pe piaţa muncii din unitățile de învățământ
preuniversitar a tinerilor, absolvenți ai învățământului superior.
O6: Dezvoltarea aptitudinilor profesionale ale tinerilor pentru integrarea lor pe piaţa muncii, în
special în sistemul educațional.
O7: Promovarea, în principal, în spațiul media on-line, a conceptului de comunicare în mediul
organizațional și extraorganizațional din sistemul de învățământ preuniversitar bucureștean.
O8: Promovarea cooperării și a parteneriatului public-privat prin dialog social, precum și
sprijinirea ocupării forței de muncă prin dezvoltarea carierei didactice flexibile.

Una din activitățile proiectului este organizarea și derularea unor cursuri de formare a
cadrelor didactice din învățământul bucureștean, respectiv: „Dialogul social” și „Zvonul, între
fenomen social şi instrument de manipulare”. Această activitate se adresează categoriilor
de persoane care aparțin grupului țintă prezentat în proiect, respectiv cadre didactice din
învățământul bucureștean.
Pentru derularea acestei activități, Federatia Sindicatelor din Educație ”SPIRU
HARET” organizează selecție, în perioada 13 - 28 aprilie 2016, pentru potențialii participanți
(doar din București) la cursurile de formare mai sus amintite.
Criteriile de selecție sunt:
1) Cadre didactice din învățământul bucureștean;
2) Membru sau observator în Consiliul de administrație al unității de învățământ.
Potențialii candidați vor depune următoarele documente:
a. Cerere de înscriere;
b. Copie CI;
c. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
d. Adeverință de salariat de la unitatea de învățământ.
Dosarele se vor depune la sediul Federatiei Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”
din Strada Tunari nr. 41, sector 2, Bucuresti, până la data de 28 aprilie 2016.
Pentru informații suplimentare privind documentele cursantului, vă rugăm sa ne contactați
la
telefon:
021.210.24.09/021.210.41.65,
e-mail:
office@fsespiruharet.ro;
teodora.banas@fsespiruharet.ro. Persoană de contact: Teodora Banaș.

