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ANUNȚ
selecție participanți la programele de formare
PROF I- Mentorat de carieră didactică
și PROF II- Mentorat de practică pedagogică
În cadrul proiectului necompetitiv sistemic - Profesionalizarea carierei didactice – PROFpe care Ministerul Educației, în calitate de beneficiar îl implementează, are loc selecția cadrelor
didactice care vor participa, în calitate de formabili, la unul din cele 2 programe acreditate
implementate în sistem online (62 de ore în sistem online sincron și 58 de ore în sistem online
asincron) :
-

PROF I- Mentorat de carieră didactică, 120 ore- 30 credite profesionale transferabile

-

PROF II- Mentorat de practică pedagogică, 120 ore- 30 credite profesionale
transferabile

I. La programul de formare PROF I - Mentorat de carieră didactică se pot înscrie:
•

10 cadre didactice din BPP (baze de practică pedagogică): Colegiul Național Pedagogic,
Mircea Scarlat – Alexandria);

•

14 cadre didactice din următoarele categorii:

-

Cadre didactice din alte unități decât BPP, care au statut de profesor mentor ca urmare a
selectării lor și a numirii în funcția didactică de profesor mentor, prin decizia
inspectoratului școlar, cf. Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului
nr. 5485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor
mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practice în vederea ocupării unei funcții
didactice- sau ca urmare a participării la programe de formare națională desfășurate în
cadrul unor proiecte sistemice, prin care s-a constituit un corp național de profesorimentori.

-

Cadre didactice din alte unități decât BPP, cu experiență didactică și cu activitate metodică,
cu respectarea cumulative a următoarelor condiții:
a) Studii superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate;
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b) Statut profesional: titular în învățământul preuniversitar;
c) Evoluție în carieră: minim gradul II sau titlul științific de doctor;
d) Calificativul Foarte bine în ultimii 4 ani (pentru cadrele didactice care ocupa funcții de
îndrumare și control la nivelul inspectoratelor școlare/CCD și care nu au fost evaluate
pentru anul 2020-2021 se vor lua în considerare numai calificativele din primii trei ani ai
perioadei de referință)
e) Experiență de minim 2 ani în activități metodice sau inspecție școlară/coordonare
activități din cadrul programelor de mobilitate de tip Erasmus/experiență de minim 2 ani în
formarea și dezvoltarea profesională/experiență în activități didactice de tip suport pentru
predarea -învățarea- evaluarea desfășurate în sistem blended learning, în anii școlari 20192020 și 2020-2021.
Pentru profesorii metodiști din cadrul CCD, inclusiv pentru directorul CCD, pentru
profesorii care ocupă funcții de inspector pentru dezvoltarea resurselor umane și pentru profesorii
metodiști din cadrul liceelor pedagogice care ocupă funcții de director/director adjunct, se
consideră îndeplinite criteriile de selecție în vederea participării la programul de formare, dacă se
respectă precizările de la litera e). Pentru litera e), unitatea de învățământ/ISJ/CCD/ va certifica
tipul experienței deținută de cadrul didactic care participă la programul de formare.
Urmare a implementării programului și certificării formatorilor în domeniul mentoratului
de carieră didactică, se va constitui la nivelul județului, Corpul național de formatori în domeniul
mentoratului de carieră. Membrii Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de
carieră vor putea avea calitatea de formatori în cadrul proiectelor ce se vor implementa în cadrul
proiectului, cu condiția ca aceștia să aibă calitatea de formator, recunoscută de Ministerul
Educației.
II. La programul de formare PROF II - Mentorat de practică pedagogică se pot înscrie:
•

16 cadre didactice numai din BPP, cu respectarea cumulative a următoarelor condiții:
a) Studii superioare, corespunzătoare funcției didactice ocupate;
b) Statut profesional: titular în învățământul preuniversitar, într-o unitate de învățământ
care face parte din BPP (Colegiul Național Pedagogic,, Mircea Scarlat – Alexandria);
c) Evoluție în carieră: minim gradul II;
d) Calificativul Foarte bine în ultimii 4 ani școlari
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e) Coordonare/îndrumare/realizare stagii de practică pedagogică/coordonare activități din
cadrul programelor de mobilitate de tip Erasmus/atribuții privind formarea și dezvoltarea
profesională/experiență în activități didactice de tip suport pentru predarea -învățarea- evaluarea
desfășurate în sistem blended learning, în anii școlari 2019-2020 și 2020-2021, certificate de
conducerea unității de învățământ/CCD/ISJ.
În situația în care, în cadrul BPP, sunt titulare cadre didactice care coordonează sau îndrumă
practica pedagogică, dar au numai calitatea de profesor definitiv în învățământul preuniversitar,
având în vedere experiența metodică, aceștia pot participa la selecția pentru programul de formare,
cu respectarea celorlalte condiții.
Cadrele didactice din județul Teleorman care doresc să participe la selecție, vor transmite
până joi, 16 septembrie, ora 12.00,

în format în format scanat, într-un folder denumit

PROF_Nume_Prenume la adresa de mail ccd_tr@yahoo.com și letric la sediul Casei Corpului
Didactic Teleorman, Str.Carpați, Nr 15, Alexandria, până la data de 23 septembrie 2021,
următoarele:

-

cerere de inscriere la programul de formare PROF I- Mentorat de carieră didactică/PROF
II- Mentorat de practică pedagogică;

-

carte de identitate, certificat naștere, certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)

-

documentele care atestă îndeplinirea condițiilor enumerate mai sus ( de la a la e);

-

declarație pe proprie răspundere, cu privire la neparticiparea la un program de formare cu
aceleași obiective, finanțat din fonduri structurale, în cadrul perioadei de referință pentru
programul POCU;

De asemenea, se va completa doar unul din link-urile de mai jos, în funcție de programul pentru
care optați.
PROF 1
https://forms.gle/eqKRwnqDwQ6ENA1q6
PROF 2
https://forms.gle/LZ5LAfoe3r7KaNir6
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Criterii de departajare:
-

Experiența de formator, dovedită cu documente care atestă realizarea unor cursuri de
formare (constituie avantaj experiența de formator în mentorat, didactica disciplinelor,
metodică);

-

Experiența de profesor metodist și/ sau îndrumător de practică pedagogică;

-

Experiența în inspecție școlară.

Director CCD Teleoramn,
Marinela IANA

