PROIECT EDUCAȚIONAL

RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU PROFESORI
ÎNTR-O ȘCOALĂ NOUĂ

PERIOADA: 5 Septembrie – 14 Octombrie 2016
BENEFICIAR: Casa Corpului Didactic a Municipiului București

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE A CURSANȚILOR

Casa Corpului Didactic a Municipiului București postează pe pagina web a proiectului (http://ccdbucuresti.org/index.php/proiecte/proiecte-europene/proiecte-educationale ) următoarele informații
și documente:
1. Perioada de înscriere: 12-14 Septembrie 2016
2. Formularul de înscriere: CCD – PROEDUS
3. Perioada de confirmare conform condițiilor de participare: 15 - 16 Septembrie 2016
4. Criteriile de eligibilitate pentru cursant (conform proiectului):


să fie cadru didactic sau personal didactic auxiliar, în funcție de atelierul pentru care
optează



să fie angajat al unei instituții de învățământ preuniversitar din București



Completarea formularului se va face pentru o singură opțiune



Participă maximum 2 persoane dintr-o unitate scolară în ordinea înscrierilor
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Important - Persoanele care au participat la proiectul CCD-PROEDUS din perioada maiiunie 2016 sunt considerate neeligibile

5. Confirmarea înscrierilor: 15 – 16 septembrie 2016.
6. Lista finală a cursanților admiși și a unui număr de 5 rezerve (în ordinea înscrierilor)

Etapele înscrierii cursanților:
-

completarea și transmiterea formularului de înscriere on-line;

-

după închierea înscrierilor on-line, experții CCD București verifică îndeplinirea criteriilor
de eligibilitate ale persoanelor care s-au înscris și confirmă candidaturile conforme,
respingându-le pe cele neconforme criteriilor de eligibilitate;

-

predarea dosarului de înscriere (adeverință de la unitatea școlară și copii Xerox de pe:
cartea de identitate, diplomă de studii, certificat de căsătorie) către organizatori, pe
bază de semnătură, în cadrul Conferinței de deschidere a proiectului (23 Septembrie
2016, Casa Corpului Didactic București);

-

cursanții declarați admiși care se retrag, din varii motive, vor fi înlocuiți de rezerve, în
ordinea transmiterii formularului de înscriere on-line;

-

eventuale nemulțumiri/sesizări cu privire la procesul de înscriere a cursanților se
adresează coordonatorului de proiect, în scris și se depun la secretariatul CCD
București, până la data de 20 Septembrie 2016, urmând a fi soluționate în cel mult 5
zile lucrătoare.
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