
PROGRAMUL DE ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII 
PROGRAMUL SECTORIAL COMENIUS 

MOBILITĂŢI INDIVIDUALE DE FORMARE INIŢIALĂ: ASISTENŢI 
COMENIUS 

 
Mobilităţile individuale de formare iniţială: Asistenţi Comenius se adresează 
studenţilor (care au absolvit cel puţin 2 ani de studii la momentul depunerii 
candidaturii) sau absolvenţilor de studii superioare, cu specializări ce pot conduce 
către o carieră didactică şi care sunt dornici să se iniţieze într-o astfel de carieră.  
Sunt eligibili să candideze cei care nu au fost angajaţi ca profesori sau cei care nu au 
mai beneficiat de un grant pentru Asistenţi Comenius. 
Acţiunea oferă viitoarelor cadre didactice posibilitatea: 
-de a se iniţia în metodologia predării şi de a asimila tehnici şi metode de predare; 
-de a înţelege conceptul de dimensiune europenă şi importanţa sa în actul instructiv – 
educativ; 
-de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limbi străine şi de a cunoaşte sistemele 
educaţionale din alte ţări; 
-de a preda ore de limbă, cultură şi civilizaţie română în şcoala din ţara gazdă; 
-de a contribui la îmbunătăţirea competenţelor de comunicare într-o limbă străină ale 
elevilor din şcoala gazdă; 
-de a susţine implementarea în şcoala gazdă a unor proiecte europene (parteneriate 
Comenius, e-Twinning, Comenius Regio). 
 
Stagiile se pot desfăşura în instituţii de învăţământ preuniversitar din ţările UE şi din 
statele asociate la Programul de invăţare pe tot parcursul vieţii. Stagiile pot dura între 
minimum 13 şi maximum 45 de săptămâni. Activitatea săptămânală în cadrul şcolii 
gazdă este cuprinsă între 12-16 ore. Pe toată durata stagiului, asistentul se va afla sub 
îndrumarea unui profesor mentor cu experienţă, care îl va ajuta să îşi planifice 
activităţile şi să îşi evalueze progresul. 
 
DOSARUL DE CANDIDATURĂ  
1. Formularul de candidatură în două exemplare originale, semnate şi datate. 
2. CV-ul Europass  
3. Copie după diploma de licenţă pentru absolvenţi şi/sau adeverinţa de studii pentru 
candidaţii care nu au absolvit încă sau care sunt masteranzi/doctoranzi. 
4. Copie dupa certificatul de absolvire a modulului psihopedagogic sau adeverinta de 
absolvire a  modulului ( daca este cazul); 
 
Informaţii despre conţinutul dosarului de candidatură şi modul de întocmire a 
documentelor se găsesc pe site-ul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale –  www.llp-ro.ro. 
 
TEMEN LIMITĂ 
Pentru Apelul 2012 - data limită de transmitere a candidaturilor este 31.01.2012, 
inclusiv. Dosarul de candidatură se va expedia prin poştă/servicii de curierat. 
Candidaţii sunt sfătuiţi să păstreze dovada expedierii candidaturii cu menţiunea datei 
de expediere.  
 
Informaţii suplimentare: marioara.ene@anpcdefp.ro, telefon: 021 – 20 10 723. 


