Anunț important!
Federația Internațională de Judo (FIJ), în parteneriat cu Federația Română de Judo,
Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) urmează să
implementeze în cel mai scurt timp programul educativ de popularizare a judoului numit „Judo
în școli”. Programul se adresează elevilor ciclului primar și se va desfășura pe module de 6
săptămâni, în program after school, pe o structură de 2 lecții a câte 50 de minute săptămânale cu
fiecare clasă, cu 24-26 de elevi pe grupă.
În acest scop, FRJ organizează începând cu data postării acestui anunț, 10.02.2015, până
la data de 17.02.2015 (inclusiv) un concurs de selecție pentru postul de profesor de judo și,
eventual, selecție practico-metodică, la o dată ce va fi stabilită ulterior dacă numărul de candidați
este mai mare decât numărul de locuri (10) pentru cele 10 posturi necesare implementării
programului mai sus menționat numai pentru cei ce sunt arondați următoarelor orașe: Craiova,
Bucuresti, Iasi, Sibiu, Arad, Focsani, Baia Mare, Pitesti, Ploiesti, Constanta.
Profesorii aleși vor fi remunerați de către FIJ pe perioada unui an școlar în baza unui
contract cu FRJ.
FRJ se obligă să asigure condițiile necesare bunei desfășurări a lecțiilor modulare în
anumite școli din cele 10 orașe selecționate pentru primul an de implementare al programului,
profesorii aleși obligându-se să respecte structura și metodica bunei desfășurări a programului
conform cu obiectivele stabilite în respectivul program.
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CV-ul trebuie să cuprindă obligatoriu:
Numele, prenumele, data și locul nașterii;
Adresa domiciliului actual;
Fotocopie după diploma de licență a unei facultăți de educație fizică și sport recunoscute
de MEC, cu specializarea judo ( sau cu judo ca a doua specializare obținută prin
programe recunoscute ca CNFPA, Școala de antrenori sau programe master performanță
în sport- judo);
Absolvirea modulului de psihopedagogie dovedită printr-o fotocopie a diplomei/
certificatului/ adeverinței din partea unității de învățământ superior unde a fost absolvit
modulul;
Fotocopie după carnetul de purtător al centurii negre;
Experiență în lucrul cu copiii la judo de minim un an;
Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională: engleză/ franceză/ germană/
spaniolă/ italiană;
Cunoștințe de operare PC de bază (Word, Excel, navigare pe internet, Power Point);
Cunoașterea programei tehnice a FRJ, Roku Kyu.

Cei selecționați vor face un instructaj privind conducerea grupelor de inițiere în
concordanță cu cerințele programului „Judo în școli” organizat de FRJ la Poiana Brașov, în

săptămâna imediat următoare selecției candidaților, la o dată anunțată ulterior pe siteul FRJ.
Candidații selecționați vor fi anunțați și se vor prezenta cu judogi la acest instructaj.
CV-urile doritorilor vor fi trimise simultan la adresele:
 FR Judo: office@frjudo.ro ;
Membrilor comisiei tehnice:
 Dan Deliu: anjvb@hotmail.com
 Alexandru Chirila: achirila@prosportequipment.ro
 Iulian Surlă: iulian_surla@yahoo.com
 Alina Dumitru: alinadumitrujudo@yahoo.de
 Denisa Deliu: ddse92@yahoo.com

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa membrilor comisiei naționale de
implementare a programului la adresele menționate anterior.

Vă dorim succes!

