Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 1 „Educatia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”
Titlul proiectului: „Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria
curriculară Matematica şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)”
Beneficiar: Universitatea Valahia din Târgovişte
Contract POS DRU/157/1.3/S/141587

Anunţ
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea anunţă organizarea cursului de formare
„Retea de formare continua a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentatia
virtuala si web 2.0 in aria curriculara Matematica si stiinte ale naturii (ProWeb)” – furnizor
Universitatea Valahia din Târgovişte prin proiectul ID POS DRU/157/1.3/S/141587
Cursul de formare se va desfăşura pe parcursul anului şcolar 2014-2015şi va fi constituit din 2
module:
M1. Abordari moderne in didactica ariei curriculare „Matematica si stiinte ale naturii” (89 ore, 25
credite), cu disciplinele D1.1: Fundamente psihopedagogice ale utilizarii TIC in formarea profesionala
continua a cadrelor didactice, D1.2: Tehnologii si aplicatii multimedia/hypermedia pentru educatia
moderna;
M2. E-educatie in cadrul ariei curriculare „Matematica si stiinte ale naturii” (89 ore, 25 credite) cu
disciplinele D2.1 Aplicatii educationale web 2.0. in aria curriculara „Matematica si stiinte ale naturii”,
D2.2 Instrumentatie virtuala si software educational.
La cursul de formare pot participa: cadre didactice din învăţământul primar, cadre didactice care predau o
disciplină din aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii(fizică, chimie, biologie). In cadrul procesului de
selecţie vor avea prioritate cadrele didactice debutante din mediul rural.
Atenţie!
Conform regulilor AMPOSDRU provenienţa din mediul rural se consideră faţă de adresa de domiciliu din cartea de
indentitate



Dosarul de înscriere a fiecărui cadru didactic va conţine:
Cerere de înscriere în procesul de selecţie a grupului ţintă (Anexa 1);
Copie după cartea de identitate;
Adeverinţă de salariat (din care să reiasă apartenenţa la unitatea de învăţămînt eligibilă, aria curriculară
matematică şi ştiinţele naturii sau învăţător – Anexa 3);
Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor personale (Anexa 4);



Formularul de identificare a grupului ţintă (Anexa 5) ;





Dosarele de înscriere se depun la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea în perioada 1724.09.2014, persoane de contact: inspectori şcolari Dumbravă Lidia, tel. 0760245259 și
Ionașcu Ion, tel.0760245251.
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Anexa 1

Cerere de înscriere în procesul de selecţie a grupului ţintă
Doamnule/a Director,

Subsemnatul(a) ................................................................., născut(ă) la data de
............................, în localitatea ...................................., judeţul ......................, posesor al CI
seria........ nr.................., eliberat de ............................................., la data de ....................,
cadru didactic în cadrul (unitatea de învăţământ) ..................................................., vă rog
să-mi aprobaţi înscrierea în procesul de selecţie a grupului ţintă pentru proiectul „Reţea de
formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instumentaţia virtuală
şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)”, Contract POS
DRU/157/1.3/S/141587.

Semnătura,
.......................................
Data .........................
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Anexa 3
Unitatea de învăţământ....................................
Localitatea .............................
Judeţul ....................................

ADEVERINŢĂ
Se adevereşte prin prezenta că domnul/d-na……………………………………………este salariat/a în
cadrul instituţiei........................................., din data de................................. având funcţia de ...............................
....................................................................
Eliberăm prezenta pentru a-i servi la înscriere în procesul de selecţie în cadrul proiectului ProWeb,
POS DRU/157/1.3/S/141587.

Director,
................................

Secretar,
.........................
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Anexa 4
DECLARAŢIE
Subsemnatul/a (nume, prenume) ……….………………………………………………,
domiciliat/ă în localitatea ....….……………………..…, judeţul .....….……………………,
strada……………………………………………………………., posesor al CI seria ....…,
numărul……..………, eliberat de ……………………, la data de …………………..,
CNP……………………………………..., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea
datelor mele cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
cu modificările şi completările ulterioare, de către Beneficiarii şi Partenerii proiectului „Reţea de
formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentaţia virtuală şi web
2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)”, Contract POS
DRU/157/1.3/S/141587, exclusiv pentru scopul şi atingerea obiectivelor acestuia.
Conform Legii nr. 677/2001, am luat la cunostinta faptul ca beneficiez de dreptul de acces, de
intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum si de dreptul de a ma adresa
justitiei. In cazul in care doresc sa ma opun prelucrării datelor mele personale şi să solicit ştergerea datelor voi
adresa o cerere scrisă, datată şi semnată .

Data:
Semnătura cadru didactic
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Anexa 5

FORMULAR ÎNREGISTRARE A GRUPULUI ŢINTĂ
Formular individual de înregistrare
Cod proiect: 141587
Titlu proiect: ”Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea multimedia, instrumentaţia
virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii (ProWeb)”
Reprezentant legal/Coordonator proiect: _________________________________________
Axa Prioritară: 1 „Educatia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”
Domeniu Major de Intervenţie: 2.1 „ Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională ”
Notă: Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei
CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în
sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr. 506/2004.
I. Informaţii personale:
I.1. Nume participant (nume şi prenume) _______________________________
CNP ______________________, adresa: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
Telefon:_________________________E-mail:_________________________
I.2. Gen:
Masculin
I.3. Naţionalitate: română

Feminin
alta(specificaţi)_________________

I.4. Vârstă (vârsta în ani împliniţi):
sub 15 ani
15 – 24 ani
25 – 45 ani
45 – 54 ani
55 – 64 ani
I.5. Locul de reşedinţă: rural urban
II. Nivelul de instruire (nivelul ultimei instituţii de învăţământ absolvite):
Instituţie de învăţământ superior
 licenţă
 master
 doctorat
 post-doctorat
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Unitate de învăţământ terţiar non-universitari
 Şcoală post-liceală
 Şcoală de maiştri
Unitate de învăţământ secundar
 Învăţământ secundar superior
o Ciclul superior al liceului
- Filiera teoretică
- Filiera tehnologică
- Filiera vocaţională
 Învăţământ secundar inferior
o Ciclul inferior al liceului
- Filiera teoretică
- Filiera tehnologică
- Filiera vocaţională
o Anul de completare
- Filiera tehnologică – ruta progresivă
o Şcoala de arte şi meserii
- Filiera tehnologică – ruta progresivă de calificare
o Ciclul gimnazial
 Învăţământ primar
Fără şcoală absolvită

III. Statutul pe piaţa muncii:
Persoană activă
 Persoană ocupată
-salariat (angajat)
-întreprinzător privat (patron)
-lucrător pe cont propriu
-membru al unei societăţi agricole/cooperative
-lucrător familial în gospodăria proprie
-altă situaţie (de specificat)
 Şomeri, din care:
-şomeri înregistraţi, din care:
-şomeri de lungă durată
-şomeri neînregistraţi, inclusiv persoane în căutarea unui loc de muncă,
din care:
-şomeri de lungă durată
III. Statutul pe piaţa muncii (continuare):
Persoană inactivă, din care:
-elevi
-studenţi
-persoane casnice
-întreţinuţi de alte persoane
-întreţinuţi de stat sau de alte organizaţii private
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-alte situaţii (de specificat)
IV. Apartenenţa la un grup vulnerabil:
Persoane de etnie roma
Persoane cu dizabilităţi
Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a
copilului
Familii care au mai mult de 2 (doi) copii
Familii monoparentale
Copii în situaţii de risc
Persoane care au părăsit timpuriu şcoala
Femei
Persoane aflate în detenţie
Persoane anterior aflate în detenţie
Delincvenţi juvenili
Persoane dependente de droguri
Persoane dependente de alcool
Persoane fără adăpost
Victime ale violenţei în familie
Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială
(HIV/SIDA, cancer etc.)
Imigranţi
Refugiaţi
Persoane care solicită azil
Persoane care trăiesc din venitul minim garantat
Persoane care locuiesc în comunităţi izolate
Victime ale traficului de persoane
Persoane afectate de boli ocupaţionale
Altele (de specificat)
Subsemnatul (Nume Prenume) ...................

Subsemnatul (Nume Prenume)...............................

cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de
legea penală, conform prevederilor Articolului 292
din Codul Penal, declar pe propria răspundere că
datele completate în prezentul formular corespund
cu realitatea.

cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de
legea penală, conform prevederilor Articolului 292
din Codul Penal, declar pe propria răspundere că
datele din prezentul formular au fost completate în
prezenţa mea.

Nume prenume
Semnatura

Nume prenume
Semnatura
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