Anunț selecție participanți la activitățile internaționale
de învățare și formare profesională din cadrul proiectului de parteneriat
strategic VET Erasmus+
``Corrective VET International Training for Obesity Prevention and Healthy
Lifestyle Promotion`` - CORRECT IT!

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Filiala Iași derulează proiectului „Corrective VET international training for obesity prevention
and healthy life style promotion – CORRECT IT!” inițiat ca răspuns la creșterea îngrijorătoare
a nivelului obezității în rândul copiilor în România și în țările partenere.
Obiectivul proiectului `` CORRECT IT! `` este de a contribui la scăderea obezității în
rândul copiilor prin furnizarea de cunoștințe și instrumente cadrelor medicale, cadrelor didactice
și asistenților sociali pentru a aborda problemele legate de malnutriție și discriminare, pentru a
preveni decesele premature și pentru a reduce semnificativ povara bolilor non-comunicabile
legate de regimul alimentar, care sunt puternic influențate de lipsa de cunoștințe, de
conștientizare și de îngrijire și au un impact negativ profund asupra bunăstării și calității vieții.
În prima jumătate a anului 2019, urmează să aibă loc 2 activități de învățare și formare
profesională, una în Italia, destinată formatorilor, cealaltă în Norvegia, pentru a forma persoane
resursă care să disemineze informația în organizațiile în care lucrează și în comunitate.
OAMGMAMR Filiala Iași și Asociația Everest au decis să realizeze împreună un proces
de selecție a participanților la aceste activități, la care se pot înscrie asistenți medicali, asistenți
sociali și cadre didactice din școlile postliceale sanitare, cât și alte categorii profesionale care
activează în domeniul socio-medical.
➢ Pentru cursul internațional și multiprofesional destinat formării formatorilor în
prevenirea obezității și promovarea unui stil de viață sănătos, care va avea loc la
Foggia, Italia pentru o durată de 5 zile vom selecta 8
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persoane din categoriile

profesionale mai sus menționate, care au calitatea de formator sau cadru didactic și
experiență dovedită în această calitate.
➢ Pentru cursul internațional și multiprofesional pilot în prevenirea obezității și
promovarea unui stil de viață sănătos, care avea loc la Stavanger, Novegia, pentru o
durată de 5 zile vom selecta alte 8 persoane, din categoriile profesionale mai sus
menționate.
! Important:ambele activități vor fi susținute în limba engleză.
Persoanele interesate sunt invitate să își depună candidatura pentru una din cele două
activități în perioada 24.11.2017 – 05.12.2017, la sediul OAMGMAMR Filiala Iasi, în intervalul
orar 09 - 15.
Criteriile de selecție ale candidaturilor sunt:
-să facă parte din următoarele categorii profesionale:asistenți medicali, asistenți sociali și cadre
didactice din școlile postliceale sanitare, alte categorii profesionale care activează în domeniul
socio-medical.
-să dovedească o buna cunoaștere a limbii engleze;
-să dovedească o buna pregătire și experiență profesională;
- să fie formator/cadru didactic și să dovedească experiență în calitate de formator/cadru didactic,
pentru cei care se înscriu la cursul de la Foggia.
Dosarul de candidaturăva conține:
•

Menționarea cursului la care se dorește participarea;

•

Curriculum Vitae, format Europass;

•

Copie după certificatul de formator și suplimentul acestuia;

•

O descriere succintă a 3 bune practici în prevenirea obezității și promovarea unuistil de
viață sănătos din România, cu surse bibliografice, redactat în limba engleză.
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Metodologia și calendarul selecției :
•

Dosarele de candidatură vor fi primite în perioada 24.11.2017 – 05.12.2017, la sediul
OAMGMAMR Filiala Iasi, în intervalul orar 09 – 15.

•

Acestea vor fi evaluate de o comisie de selecție care va reuni membri ai echipelor de
proiect

ale celor două organizații care se va întruni pentru deliberare în data de

6.12.2017, ora 10.
•

Fiecare candidat va primi o nota pentru fiecare criteriu de selecție, media acestora
reprezentand nota de departajare intre candidati. Se va avea in vedere includerea a minim
2 participanți pe lista de rezervă.

•

Lista candidaților declarați admiși în ordine descrescătoare a punctajelor va fi afișată pe
paginile web ale organizațiilor în data de 07.12.2017.

•

Eventualele contestații se vor putea depune în data de 08.12.2017, in intervalul orar 09 –
15. Acestea se vor soluționa de către comisia de contestații în termen de 24 de ore
lucrătoare.

•

Afișarea rezultatelor finale, a candidaților declarați admiși, a celor respinși și a
candidaților de rezervă se va face în data 11.12.2017, pe paginile web ale organizațiilor.

Important!Participanții selectați se vor obliga să parcurgă în mod riguros sesiunile de
pregătire pedagogică și culturală obligatorii acestor mobilități și vor realiza fiecare minim 3
activități de diseminare.
Formatorii selectați vor avea obligația de a susține cursuri pe subiectul formării în
cadrul proiectului și 3 minim ani după finalizarea acestora, dacă vor fi solicitați.

Afișat astăzi,
23.12.2017
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