Tabel centralizator al posturilor
din echipa organizației beneficiare/partenere în proiect
Numele organizaţiei
(beneficiar/partener)
Titlul proiectului
Codul Proiectului

Nr. crt.

Categoria în
care se
încadrează
Denumire expert conform
Subactivitatea în care este/sunt
expertul
CF
implicat/i
(național,
internaționa
l, ETL/ ETS)

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TELEORMAN
COMBATEREA ABANDONULUI PRIN RESURSE SI TEHNICI EDUCATIONALE
108091

Atribuții și cerințe din fișa postului

Rezultate de proiect atinse de activitatea desfășurată de experți

Salariu net: Cadru didactic limba
engleză SDS 1 - Ciuperceni - 1
1 oră/zi x 21 zile/lună x 23 luni
ETL

Supravegheaza si indruma elevii in efectuarea temelor;
• Elaboreaza un portofoliu educational individual al elevilor in vederea monitorizarii evolutei acestora;
• Identifica si valorifica posibilitatile de invatare ale elevilor;
• Promoveaza continuu importanta efectuarii temelor;
• Stabileste strategii didactice optime in vederea obtinerii rezultatelor maxime;
• Asigura formarea competentelor specifice disciplinei necesare efectuarii temelor;
• Utilizeaza materialele didactice adecvate;
• Apreciaza cantitativ si calitativ rezultatele elevilor;
A4.3 - Derularea unui program de tip • Trateaza diferentiat elevii, in functie de nevoile lor specifice;
„Școală după Școală” pentru elevii din • Sprijina comunicarea profesor-elevi si utilizeaza feedback-ul bidirectional in comunicare
ciclul primar și gimnazial aflați în risc *studii superioare - Limbi straine - Engleza - 3 ani; studii de specialitate in domeniul psihopedagogic - 3 ani;
de abandon școlar
cadru didactic intr-o institutie de invatamant - 2 ani.

71 de elevi din ciclul primar si 76 de elevi din ciclul gimnazial participanti la activitatile
realizate in cadrul programului „Scoala dupa Scoala" (Dezvoltare de competente
scolare si realizarea temelor, activitati remediale, activitati extracurriculare,activitati si
jocuri de socializare, instructive si recreative).

Salariu net: Consilier vocațional
ADS secundar inferior (3 grupe) Zambreasca - 1 oră/zi x 21
2 zile/lună x 17 luni
ETL

Asigura informarea si consilierea in vederea integrarii pe piata muncii a persoanelor care nu au un loc de
munca;
• Furnizeaza persoanelor in cautarea unui loc de munca toate categoriile de informatii necesare dezvoltarii
carierii acestora;
• Dezvolta abilitatile si competentele de orientare pe piata muncii in vederea obtinerii unui loc de munca;
A5.2 - Desfășurarea unui program de • Asigura suport managerului de proiect, precum si intregii echipe de management pentru organizarea si
tip "A doua șansă" (ADS) pentru tinerii implementarea activitatilor prevazute in proiect si atingerea indicatorilor proiectului;
și adulții care au abandonat timpuriu
• Participa la elaborarea materialelor de informare si consiliere;
școala
* studii superioare - 3 ani; experienta de lucru - 2 ani.

78 de participanti in cadrul programului de invatamant „A doua sansa" - ciclul secundar
inferior

Salariu net: Cadru didactic
matematică SDS 1 - Ciuperceni 3 1 oră/zi x 21 zile/lună x 23 luni ETL

Supravegheaza si indruma elevii in efectuarea temelor;
• Elaboreaza un portofoliu educational individual al elevilor in vederea monitorizarii evolutei acestora;
• Identifica si valorifica posibilitatile de invatare ale elevilor;
• Promoveaza continuu importanta efectuarii temelor;
• Stabileste strategii didactice optime in vederea obtinerii rezultatelor maxime;
• Asigura formarea competentelor specifice disciplinei necesare efectuarii temelor;
• Utilizeaza materialele didactice adecvate;
• Apreciaza cantitativ si calitativ rezultatele elevilor;
A4.3 - Derularea unui program de tip • Trateaza diferentiat elevii, in functie de nevoile lor specifice;
„Școală după Școală” pentru elevii din • Sprijina comunicarea profesor-elevi si utilizeaza feedback-ul bidirectional in comunicare
ciclul primar și gimnazial aflați în risc *studii superioare in domeniul matematicii - 3 ani; studii de specialitate in domeniul psihopedagogic - 3 ani;
de abandon școlar
cadru didactic intr-o institutie de invatamant - 2 ani.

71 de elevi din ciclul primar si 76 de elevi din ciclul gimnazial participanti la activitatile
realizate in cadrul programului „Scoala dupa Scoala" (Dezvoltare de competente
scolare si realizarea temelor, activitati remediale, activitati extracurriculare,activitati si
jocuri de socializare, instructive si recreative).

