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Projects in the Field of School Education 
Assessment Form 

 
 
 

Anunt selectie participanti 
Titlul proiectului:The teacher as a change agent 
Indicativ: 2018-EY-PMIP – R1- 0024  
 
Inspectoratul Școlar Județean Călărași a obținut finanțarea proiectului cu titlul ”The Teacher 
as a Change Agent” , in cadrul Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul 
Tinerilor în România finanțat prin Granturile SEE - Mecanismul Financiar 2014-2021. 
Lista candidaturilor aprobate este disponibilă pe site-ul – http://www.eea4edu.ro la 
secțiunea: http://www.eea4edu.ro/rez-se-2018/ 
Scopul proiectului: generarea de actiuni in scoli pilot ca modele in vederea creării unei 
atitudini proactive în educație. 
Obiectivele proiectului: 
1. Dezvoltarea abilităților a patru experți în producerea de schimbări la nivelul activităților 
echipelor din școli, prin participarea la un curs structurat de 4 zile și o zi de job shadowing. 
2. Îmbunătățirea calității oferitei educationale prin crearea unui mecanism de realizare a 
schimbărilor în 4 școli pilot prin acțiuni la nivelul directorilor, șefilor departamentelor și 
profesorilor 
3. Dezvoltarea interesului pentru producerea de schimbări atitudinale și calitative in școlile din 
județ prin diseminarea exemplelor de bune practici prin intermediul cercurilor metodice cu 
directorii și cercurilor pe discipline. 
 
Conform aplicatiei există 4 locuri dedicate experților din educație din Inspectoratul Școlar 
Judetean Călărași: 
Pozitiile 1 şi 2: 
* 2 locuri pentru nivelul managerial: inspector școlar general și inspector școlar general 
adjunct (responsabilul departamentului curriculum) 
Pozitia 3: 
* 1 loc pentru responsabil învățământ primar 
Pozitia 4: 
* 1 loc pentru responsabil învățămant secundar (gimnazial și liceal) 
 
Pentru selecția pozițiilor 3 și 4 doamnele/domnii inspectori doritori vor depune un dosar care 
va cuprinde: 
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- CV model Europass cu date relevante pentru scopul și obiectivele proiectlui, 
- un document care atesta participarea la un curs de limba engleză sau rezultatele participarii 
la un interviu in limba engleza prin care se specifica nivelul cunoașterii limbii (CCD, 
universitate, centru specializat pentru limbi străine etc). 
 
 Dosarele se primesc până la data de 10 august 2018, orele 16.00, la secretariatul IŞJ Călăraşi 

 
 

Manager de proiect, 
Nicolae Micescu 

 


