COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC
“CAROL I”
CÂMPULUNG MUSCEL
STR. MĂRĂŞEŞTI NR.15
TEL. FAX: 0248/506.005

Domnule Director,
Subsemnatul(a),…………………………………………………………………………..,
profesor titular la ……………………………………..…………………………………………….
din localitatea………………………………………………………, pe postul/catedra de
……………………………………….. având gradul didactic ……………….. şi vechime
efectivă la catedră de…………………ani, vă rog sa îmi aprobaţi înscrierea la proba de
interviu pentru obținerea acordului directorului liceului pedagogic pentru etapele de
mobilitate a personalului didactic, an școlar 2021-2022.
Solicit acordul pentru specialitatea……………………………………………………..
Proba de interviu în specialitate constă în susținerea unui plan de lecție, în
specialitatea postului, realizat de către candidat, tema și clasa fiind propuse de către
comisia de examen (50 puncte), verificarea de către candidat a unui proiect didactic
elaborat de un elev de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare
(50 puncte).
Pentru disciplinele Informatică și Tehnologia Informației și a Comunicațiilor,
Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Opțional în domeniul Informatică/ Tehnologia
Informației și a Comunicațiilor, candidații vor susține un proiect didactic în specialitatea
postului pe care concurează (tema și clasa fiind propuse de către comisia de examen), iar
punctajul minim necesar pentru obținerea acordului este de 9 puncte din 10.
Menţionez că am luat la cunoştinţă faptul că punctajul minim necesar pentru
obţinerea acordului directorului liceului pedagogic este de 90 puncte.
Telefon:

e-mail:

Prin completarea acestui formular vă exprimați acordul ca școala să fie autorizată să proceseze
datele dumneavoastră, personale de către Comisia de mobilitate din unitatea de învățământ, respectând
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter p ersonal şi privind
libera circulaţie a acestor date. Consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal, precum și furnizarea datelor personale este acordat doar pentru scopul menționat.

Notă:
La cerere se anexează copie CI
Cererile se transmit pe adresa de e-mail colegiulcarol@gmail.com

Data,

Semnătura,

“Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.”
(Nicolae Iorga)

