Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi: PV/IV
Beneficiar: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Științe Politice
Titlul subproiectului: Generația Z – Șanse pentru Toți (GenZ-ST)
Acord de grant nr. 334/SGU/PV/IV din 22.06.2020

Nr. Reg 04
__/03.06.2022
ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA FORMATORILOR ȘI A FACILITATORILOR NECESARI
DERULĂRII ȘCOLILOR DE VARĂ DIN ACORDULUI DE GRANT ÎNCHEIAT ÎNTRE
SNSPA, FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE ȘI MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII, PRIN UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU
FINANȚARE EXTERNĂ

În acord cu prevederile Procedură privind contractarea experților în cadrul proiectelor
implementate de SNSPA (Anexă la decizia CA nr. 40/2020), și ACORDUL DE GRANT nr.
334/SGU/PV/IV încheiat între Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea de
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă și Școala Națională de Studii Politice și
Administrative, prin Facultatea de Științe Politice, în vederea implementării școlilor de vară
aferente proiectului „Generația Z – Șanse pentru Toți”, se vor selecta facilitatori, formatori și
supraveghetori care vor participa la implementarea activităților din cadrul școlilor de vară,
conform următorului calendar:

Calendarul de selecție
- 3 iunie – Postarea anunțului privind procesul de selecție
- 12 iunie – Data limită pentru trimiterea dosarelor pentru selecție
- 13-15 iunie – Analiza dosarelor
- 16 iunie – Anunțarea rezultatelor
- 17 iunie - Termen pentru depunerea contestațiilor
- 18 iunie – Anunțarea rezultatelor finale
Aplicațiile vor fi trimise la adresa: genz@politice.ro

Pozițiile pentru care vor fi selectați experți
Nr. Crt.

Funcția

Nivel studii

1
2
3
4
5
6
7

Facilitator de curs 1
Facilitator de curs 2
Expert consiliere carieră
Tutore
Tutore
Supraveghetor
Supraveghetor

Universitar
Universitar
Universitar
Universitar
Universitar
Universitar
Universitar

Perioada desfășurare
activități
Iunie – Septembrie 2022
Iunie – Septembrie 2022
Iunie – Septembrie 2022
Iunie – Septembrie 2022
Iunie – Septembrie 2022
Iulie – August 2022
Iulie – August 2022

Fișa de post specifică pentru fiecare tip de poziție
Facilitator de curs 1:
o Participarea la întâlniri de lucru cu echipa de management și de implementare a
proiectului
o Dezvoltarea conținutului cursurilor și workshop-urilor din cadrul școlii de vară
o Livrare cursuri „Introducere în domeniul științelor sociale” și „Societate și spirit
civic”
o Susținere sesiunea de închidere a școlilor de vară
o Dezvoltarea curriculelor educaționale și implementarea acestora,
o Monitorizarea parcursului educațional al participanților,
o Monitorizarea și evaluarea activităților proiectului.
o Oferirea de feedback elevilor
Facilitator de curs 2:
o Dezvoltarea conținutului cursurilor și workshop-urilor din cadrul școlii de vară
o Livrare workshop-uri „Gândire și argumentare” și „Dezbatere și oratorie”
o Susținere sesiunea de închidere a școlilor de vară
o Dezvoltarea curriculelor educaționale și implementarea acestora,
o Monitorizarea parcursului educațional al participanților,
o Monitorizarea și evaluarea activităților proiectului.
o Oferirea de feedback elevilor
o Păstrarea relației de comunicare cu partenerul educațional CeSIP
Expert educație non-formală și consiliere profesională:
o Dezvoltarea conținutului cursurilor și workshop-urilor din cadrul școlii de vară
o Susținere sesiuni consiliere profesională și dezvoltare personală
o Susținere sesiuni „One-on-one” de dezvoltare profesională
o Oferirea de consultanță în dezvoltarea și implementarea curriculelor educaționale,
o Implementarea sesiunilor de dezvoltare personală și profesională,
o Monitorizarea și evaluarea activităților proiectului.
o Oferirea de feedback și consultanță elevilor,

o
o

Co-facilitare în cadrul sesiunilor cursuri
Păstrarea relației de comunicare cu partenerul educațional CeSIP

Tutori:
o Sprijinirea facilitatorilor de curs și a expertului în educație non-formală și consiliere
profesională în vederea dezvoltării conținutului cursurilor și workshop-urilor din
cadrul școlii de vară
o Susținere activități tip „Getting to know each-other”, vizionare de film și dezbatere,
world cafe cu ONG-uri studențești și sesiunea de închidere a școlilor de vară
o Facilitarea comunicării externe a proiectului
o Dezvoltarea activităților recreative și sociale și implementarea acestora,
o Facilitarea comunicării cu participanții precum și a interacțiunilor dintre aceștia,
o Monitorizarea și evaluarea activităților recreative și sociale ale proiectului.
o Intermedierea comunicării între echipa de management a proiectului și CeSIP
Supraveghetori:
o Sprijinirea facilitatorilor de curs, a expertului în educație non-formală și consiliere
profesională și a tutorilor în vederea implementării activităților din cadrul școlii de
vară
o Supravegherea participanților în afara timpului alocat activităților
o Îndrumarea și oferirea de informații participanților
Conținutul dosarului de selecție și criteriile de selecție
•
•

CV – se va analiza experiența anterioară și implicarea în activități relevante pentru
poziția pentru care se aplică 70%;
Scrisoare de intenție - Calitatea Scrisorii de intenție 30%.
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