Anunț de angajare
„Dezbatem Europa – Contribuim la schimbare!“
Tabără de vară pentru tinerii care aparțin minorității germane din Europa de Sud-Est, Europa
Centrală și Europa de Est, 28 iulie – 11 august 2019, în România*
Goethe-Institut România și Institutul pentru Relații Culturale Externe (ifa)
organizează împreună cu Forumul Democrat al Germanilor din România (DFDR)
şi Federația Tineretului German din România (ADJ), în 2019, cea de-a șasea
tabără de vară internațională de limbă germană pentru tinerii care aparțin
minorității germane.
Tabăra se va desfășura în perioada 28.07.2019 (data sosirii) – 11.08.2019 (data
plecării), la Casa Jakab Antal.
Tabăra de vară și-a propus următoarele obiective:
- promovarea limbii germane
- dezvoltarea competențelor în domeniul mediatic
- dezbatere privind valorile și temele de interes în spațiul european comun,
precum participarea democratică, libertatea de expresie, angajamentul
social, implicarea civică și socială, rolul mijloacelor de comunicare în masă,
populismus, migrația, diversitatea
- dezbaterea privind aspecte care vizează propria identitate și istorie
- promovarea competenșelor sociale
* în funcție de aprobarea și punerea la dispoziție a fondurilor corespunzătoare pentru
proiect de către Ministerul de Externe Federal

Invitația se adresează unui număr de 80 de tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și
17 ani, care au o legătură cu minoritățile germane.
Programul taberei de vară cuprinde ore de limba germană desfășurate sub formă
de proiecte și workshop-uri. Scopul acestora este de a contribui la dezvoltarea
abilităților metodice, cunoștințelor și competențelor participanților. Tinerii vor fi
împărțiți în șase grupe. Fiecare grupă va fi asistată de un profesor de limba
germană și de un coordonator de workshop. La finalul taberei de vară, fiecare
grupă va susține prezentarea proiectului în prezența unor reprezentanți politici
din Germania și România. Programul cadru al taberei de vară cu durata de două
săptămâni va fi completat de o serie de activități culturale și sportive.
Limba de comunicare în tabără va fi germana. Tinerii participanți vor avea
cunoștințe de germană corespunzătoare unui nivel minim A2.

Căutăm …
6 profesori/profesoare de limba germană
Sarcini:
 Participă la întâlnirile pregătitoare de la Șumuleu Ciuc (12 – 14.04.2019)
 Data sosirii la Șumuleu Ciuc: 27.07.2019, data plecării: 11.08.2019
 Planifică, pregătește și susține orele de germană sub formă de activitate
de proiect (4 unități didactice zilnic); activități și în zilele de weekend
 Oferă sprijin la desfășurarea workshop-urilor de după-amiază
 Participă la activități ce țin de programul cadru
Cerințe:
 Cunoștințe foarte bune de limba germană (minim nivel C1)
 Experiență cu activitatea pe proiecte și metodele corespunzătoare în
predarea limbii germane
 Competențe pedagogice și metodice temeinice în domeniul predării limbii
germane ca limbă străină, în vederea dezvoltării abilităților de comunicare
și aptitudinilor participanților
 Dovada formării pedagocice (studii de germanistică sau germana ca limbă
străină)
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
 Curriculum Vitae
 Scrisoare de intenție succintă, cu referire la competențe și interese
suplimentare, în vederea implicării în activitățile de timp liber din
programul cadru, respectiv particiării la workshop-uri (de exemplu, în
domenii precum sport, mass-media, pedagogie teatrală, artă, etc.)
 Prezentarea detaliată a două teme de proiect din domenii precum
participarea democratică, abordarea istoriei, libertatea de expresie,
angajamentul social, implicarea civică și socială, rolul mass-media,
populismul, migrația, diversitatea
Remunerația:
Activitatea dumneavoastră pe perioada taberei de vară și participarea la
întâlnirea pregătitoare de la Șumuleu Ciuc vor fi remunerate cu suma de 1.100
Euro brut. De asemenea, preluăm costurile de cazare, masă și transport, atât
pentru reuniunea pregătitoare, cât și pentru tabăra de vară.

6 Coordonatori de workshop
Sarcini:
 Participă la întâlnirile pregătitoare de la Șumuleu Ciuc (12 – 14.04.2019)
 Data sosirii la Șumuleu Ciuc: 27.07.2019, data plecării: 11.08.2019
 Planifică, pregătește și susține un program de workshop în cadrul taberei
de vară
 Participă la activități și în zilele de weekend
 Oferă sprijin la orele de germană (în cursul dimineții)
 Organizează și participă la programul din timpul liber
 Preia activități de asistență/supraveghere
Cerințe:
 Cunoștințe foarte bune de limba germană (minim nivel C1)
 Experiență cu activitatea pe proiecte și metodele corespunzătoare
activității de proiect
 Experiență în domeniul activității (internaționale) cu tineri
 Studii superioare sau experiență profesională relevantă
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
 Curriculum Vitae
 Scrisoare de intenție succintă, cu referire la cunoștințele dumneavoastră
metodice/ de specialitate în domenii precum educație mediatică,
pedagogie teatrală, educație artistică/ arte plastice, muzică, organizarea
programului în timpul liber etc.
 Prezentarea detaliată a două teme de proiect din domenii precum
participarea democratică, abordarea istoriei, libertatea de expresie,
angajamentul social, implicarea civică și socială, rolul mass-media,
populismul, migrația, diversitatea
Remunerația:
Activitatea dumneavoastră de coordonator/coordonatoare de workshop,
implicarea în organizarea programului de petrecere a timpului liber, suportul
oferit în acest scop și participarea la întâlnirea pregătitoare de la Șumuleu Ciuc
vor fi remunerate cu suma de 1.100 Euro brut. De asemenea, preluăm costurile
de cazare, masă și transport, atât pentru reuniunea pregătitoare, cât și pentru
tabăra de vară.

1 Director de tabără
Sarcini:
 Participă la întâlnirile pregătitoare de la Șumuleu Ciuc (12 – 14.04.2019)
 Data sosirii la Șumuleu Ciuc: 27.07.2019, data plecării: 11.08.2019
 Planifică, pregătește și desfășoară tabăra de vară de comun acord cu
organizatorii
 Oferă suport tehnic, administrativ și organizatoric profesorilor/
profesoarelor de limba germană și coordonatorilor/ coordonatoarelor
workshop-urilor pentru organizarea și realizarea orelor de germană
desfășurate sub formă de activitate pe proiect și a workshop-urilor
 Coordonează și planifică programul cadru pentru timpul liber, de comun
acord cu organizatorii
 Preia responsabilități de asistență și supraveghere cu privire la respectarea
regulilor care guvernează tabăra și cazarea
 Are întreaga responsabilitate a administrării fondurilor



Este persoana de contact în caz de situații de urgență sau criză, precum și
în relația cu părinții sau reprezentanții mass-media

Cerințe:
 Cunoștințe foarte bune de limba germană (minim nivel C1) și de limba
română (minim nivel C1)
 Experiență privind coordonarea reuniunilor pentru tineri (la nivel
internațional) sau alte sarcini comparabile
 Experiență cu desfășurarea unor evenimente asemănătoare, inclusiv cu
privire la aspectele tehnice, organizatorice și financiare
 Studii superioare, experiență profesională pedagogică
 Competență socială
 Rezistență la stres, persoană de încredere, perseverentă
 Interes pentru schimbul intercultural
 Disponibilitate de a fi, la nevoie, persoana de contact pentru tineri pe
perioada taberei de vară, și în afara orelor de lucru, anume seara, și în
weekend.
 Permis de conducere categoría B (la modul ideal)
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
 Curriculum Vitae
 Scrisoare de intenție succintă cu referire la cunoștințele dumneavoastră
pedagogice și de specialitate în domeniul activității (internaționale) cu
tineri / coordonarea de reuniuni pentru tineri (la nivel internațional)
Remunerația:
Activitatea dumneavoastră pe perioada taberei de vară și participarea la
întâlnirea pregătitoare de la Șumuleu Ciuc vor fi remunerate cu suma de 1.500
Euro. De asemenea, preluăm costurile de cazare, masă și transport, atât pentru
reuniunea pregătitoare, cât și pentru tabăra de vară.
1 Director pedagogic
Sarcini:
 Coordonează aspectele pedagogice ale reuniunii pregătitoare de la
Șumuleu Ciuc (12 – 14.04.2019)
 Data sosirii la Șumuleu Ciuc: 27.07.2019, data plecării: 12.08.2019
 Planifică aspectele tehnice, pregătește și desfășoară tabăra de vară de
comun acord cu organizatorii
 Oferă sprijin pedagogic, intercultural și organizatoric profesorilor de limba
germană și coordonatorilor workshop-urilor pentru organizarea și
realizarea orelor de germană desfășurate sub formă de activitate pe
proiect și a workshop-urilor
 Coordonează supraveghetorii/asistenții
 Preia responsabilități de asistență și supraveghere cu privire la respectarea
regulilor care guvernează tabăra și cazarea
 Își asumă întreaga responsabilitate pentru coordonarea pedagogică a
taberei
 Oferă sprijin conducerii taberei în cazuri de urgență sau criză, precum și în
relația cu părinții sau reprezentanții mass-media

Cerințe:
 Cunoștințe foarte bune de limba germană (C2)
 Experiență la coordonarea pedagocică a reuniunilor (internaționale) pentru
tineri sau la alte activități comparabile
 Studii superioare, experiență profesională pedagogică
 Competență socială
 Rezistență la stres, persoană de încredere, perseverentă
 Interes pentru schimbul intercultural
 Disponibilitate de a fi, la nevoie, persoana de contact pentru tineri pe
perioada taberei de vară, și în afara orelor de lucru, anume seara, și în
weekend.
 Permis de conducere categoría B (la modul ideal)
Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
 Curriculum Vitae
 Scrisoare de intenție succintă cu referire la competențele dumneavoastră
pedagogice și de specialitate în domeniul coordonării
metodico-didactice a activităților pentru tineri (pe plan internațional)
Remunerația:
Activitatea dumneavoastră pe perioada taberei de vară și participarea la
întâlnirea pregătitoare de la Șumuleu Ciuc vor fi remunerate cu suma de 1.500
Euro. De asemenea, preluăm costurile de cazare, masă și transport, atât pentru
reuniunea pregătitoare, cât și pentru tabăra de vară.

Vă rugăm să trimiteți candidaturile dumneavoastră (prin e-mail) până
la data de 28.02.2019, în atenția:
Sophie Engel
Goethe-Institut Bukarest
Sophie.engel@goethe.de

