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Nota nr. 68 din 2 februarie 2013 

CĂTRE 

IMlNlSTEJ:WL 

TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL DOLJ, 

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, prin Institutul de Istorie Orală ai Facultăţii de Istorie şi 
Filosofie, implementează un proiect de formare şi dezvoltare profesională continuă pentru profesorii din 
învăţământul gimnazial şi liceal, din aria curriculară Om şi Societate, specialitatea istorie, intitulat Trecutul 
de lângă noi. Istoria orală a comunităţilor locale http://granturi.ubbcluj.ro/tlnistorie/Ciui-Napoca ,ca
finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 - 2013 Axa prioritară 1 "Educaţia 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." 

Pentru anul 2013 vor fi selectaţi 60 de profesori, câte unul sau doi din fiecare judeţ. Proiectul 
presupune participarea profesorilor la un curs postuniversitar de perfecţionare în urma căruia vor primi un 
certificat de absolvire având 60 de credite, recunoscut de Ministerul Educaţiei Naţionale. Pentru a veni în 
sprijinul profesorilor care vor participa în proiect am elaborat programa cursului opţional pentru "Istorie 
orală: Istorie trăită - Istorie povestită"(gimnaziu, respectiv liceu), disponibilă pe sfte.ul MEN la adresele 
http: 1 /www.edu.ro /index.php /articles/18530 , http: //www.edu.ro /index.php /articles /18531 

Programul de formare continuă se va desfăşura în regim modular, cu trei întâlniri anuale de câte o 
săptămână, după cum urmează: 

-8-12 aprilie 2013 (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) 
-24-28 iunie 2013 (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca) 
-25-30 august 2013 (Şcoală de vară) 

, Cei care doresc sa participe la acest proiect de formare se pot adresa inspectorului de specialitate. 
Inscrierea presupune ataşarea următoarelor documente: CV, scrisoare de intenţie cu motivaţia participării 
la proiect, descrierea în maximum 1 pagină a activităţilor extracurriculare desfăşurate la clasă în ultimii 3 
ani, format A4, Times New Roman, 12, 1,5) -

Documentele vor fi trimise prin e-mail la adresa dtraiansorin@gmail.com 

Criteriile de selecţie a grupului ţintă sunt următoarele: 

• să aibă domiciliul în mediul rural; 
• să fie cadru didactic femeie; 
• să prezinte interes pentru tematică; 
• să-şi asume responsabilitatea prezenţei în cadrul programului şi a îndeplinirii 

angajamentelor asumate (absenţele vor fi permise doar în cazuri excepţionale); 
• să aparţină tuturor grupurilor etnice din România, având prioritate cadrele didactice 

care provin din grupurile etnice minoritare. 

Taxele de şcolarizare, cheltuielile de deplasare, cazare şi masă vor fi acoperite în întregime din bugetul 
proiectului menţionat. 

Termenul de transmitere a documentelor de către cei interesaţi este 10 februarie 2013. 

Pentru alte informaţii puteti accesa site-ul http: //www.istoriedj.info 

Inspector şcolar de specialitate, 

Prof. Traian Sorin Dorobanţu 

~ 


