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Anunț privind procesul de selecție al candidaților
pentru participarea la cursul de formare pe Proiectul
„HARTA ZONELOR DE RISC DE ABANDON ȘCOLAR ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI”,
derulat în cadrul CIVITAS – PARTENERIATUL PENTRU EDUCAȚIE

În perioada octombrie - decembrie 2018, FEDERAȚIA SINDICATELOR DIN
EDUCAȚIE „SPIRU HARET” în parteneriat cu SINDICATUL SALARIAȚILOR DIN
ÎNVĂȚĂMÂNT – BUCUREȘTI, SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT SECTOR 5, SINDICATUL
INDEPENDENT AL SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT - SECTOR 2, SINDICATUL
ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI PROTECŢIA COPILULUI și SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT
BUCUREȘTI derulează un proiect de anvergură. Acesta se desfășoară în cadrul
Parteneriatului Civic pentru Educație – 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 formarea cadrelor didactice din
învățământul bucureștean din perspectiva salarizării cadrelor didactice din sistem, care, atrage
după sine calitatea actului educațional.
SCOPUL proiectului îl reprezintă informarea membrilor de sindicat privind strategiile
pentru combatarea abandonului școlar și a sărăciei, precum și implementarea unui set de
măsuri/acțiuni strategice în unitățile de învățământ participante atât în vederea incluziunii
tinerilor din medii defavorizate în procesul de învățământ, cât și a reducerii sărăciei.
OBIECTIVELE proiectului:
O1: Creșterea capacității de școlarizare în învățământ, prin informarea a 60 de cadre didactice
- lideri de lindicat - privind problemele cu care se confruntă unitățile de învățământ în
incluziunea copiilor/tinerilor proveniți din medii defavorizate.
O2: Identificarea categoriilor de riscuri de abandon școlar în rândul elevilor, în special a celor
care provin din medii defavorizate.
O3: Ierarhizarea riscurilor, cu aplicabilitate pe unitățile de învățământ de stat din capitală.
O4: Ghidarea grupului țintă spre elaborarea unor teme de studiu care se includ într-un
chestionar.
O5: Realizarea unei hărți de risc de abandon școlar în urma lansării unui studiu pe bază de
chestionar aplicat în unitățile de învățământ din București.
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O6: Elaborarea unui chestionar în perspectiva realizării egalităţii şanselor în educaţie, a
reducerii absenteismului, abandonului şcolar și părăsirii timpurii a şcolii.
Una din activitățile proiectului este organizarea și derularea unui curs de formare a
cadrelor didactice din învățământul bucureștean, în perioada 07 – 09 decembrie 2018. Cursul
se intitulează „HARTA ZONELOR DE RISC DE ABANDON ȘCOLAR ÎN MUNICIPIUL
BUCUREȘTI”. Această activitate se adresează categoriilor de persoane care aparțin grupului
țintă prezentat în proiect, respectiv cadre didactice din învățământul bucureștean din
unități de învățământ aflate în zone defavorizate sau cu risc de abandon școlar.
Pentru derularea acestei activități, Federatia Sindicatelor din Educație „SPIRU
HARET” organizează, în perioada 25.10 – 09.11.2018, selecție pentru potențialii participanți
la cursurile de formare mai sus amintite.
Criteriile de selecție sunt:
1) Cadre didactice din învățământul preuniversitar din unități de învățământ aflate în
zone defavorizate sau cu risc de abandon școlar;
2) Membru sau observator în Consiliul de administrație al unității de învățământ;
3) Implicarea în activitatea sindicală a 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;
e. Act de studii (ultimele studii absolvite).
Dosarele se vor depune la sediul Federatiei Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”
din Strada Tunari nr. 41, sector 2, Bucuresti, până la data de 09 noiembrie 2018.
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.

