MINISTERUL EDUCAȚIEI

CASA CORPULUI DIDACTIC
A JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD

_______________________________________________________________________

Selecția participanților la programele de formare
acreditate cf. OME nr. 4618/11.08.2021
-

-

În conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 3281/31.03.2021, încheiat între
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Direcția Generală Programe Europene și
Capital Uman și Ministerul Educației, prin proiectul POCU/904/6/25, cod CMIS 146587 –
Profesionalizarea carierei didactice,
În baza prevederilor OME nr. 3634/12.04.2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea
bazelor de practică pedagogică și a notei nr. 22/POCU_146587/8.06.2021, de validare a BPP,

Se realizează selecția cadrelor didactice pentru programele de
formare:
 PROF I – Mentorat de carieră didactică
-

Număr de
locuri/
formabili
16

8-14

120 de ore (62 de ore online sincron, 58 de ore în sistem online asincron), 30 de credite
profesionale transferabile

Proveniența

Condiții ce trebuie îndeplinite cumulativ

1. CLNR Bistrița, CNGC
Năsăud – baze de practică
pedagogică
2. Alte unități de învățământ
decât BPP:
2.1. cadre didactice care au statut
de profesori mentori - ca urmare a
numirii lor prin decizie a ISJ, cf.
OMECTS nr. 5485/2011 sau ca
urmare a participării la programe
de formare naționale desfășurate
în cadrul unor proiecte sistemice,
prin care s-a constituit un corp
național de profesori-mentori.
2.2. cadre didactice cu experiență
didactică și cu activitate metodică

a) Studii superioare, corespunzătoare funcției
didactice ocupate;
b)titular în învățământul preuniversitar;
c) minimum gradul didactic II sau titlul științific de
doctor;
d) calificativul anual Foarte bine, obținut în fiecare
dintre ultimii patru ani școlari (pentru cadrele
didactice care ocupă funcții de îndrumare și control la
nivelul ISJ/CCD care nu au fost evaluate pentru anul
școlar 2020 – 2021 se vor lua în considerare numai
calificativele din primii trei ani ai perioadei de
referință);
e)experiență* de minimum doi ani în activități
metodice sau de inspecție școlară/coordonare de
activități din cadrul programelor de mobilitate de tip
Erasmus/ experiență de minimum doi ani în formarea
și dezvoltarea profesională/experiență în activități
didactice de tip suport pentru predarea-învățareaevaluarea desfășurate în sistem blended learning/
online, în anii școlari 2019 – 2020 și 2020 – 2021.
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*Pentru litera e), unitatea de învățământ/ ISJ/ CCD va certifica tipul de experiență deținută
de cadrul didactic.
Notă: Pentru profesorii metodiști din cadrul CCD, inclusiv pentru directorii 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 dacă se respectă precizările de la litera
e).

 PROF II – Mentorat de practică pedagogică
 120 de ore (62 de ore online sincron, 58 de ore în sistem online asincron ), 30 de credite
profesionale transferabile
Număr de
locuri/
fomabili
8-16

Proveniența

Condiții ce trebuie îndeplinite cumulativ

NUMAI cadre didactice din
BPP:
CLNR Bistrița,
CNGC Năsăud

a) Studii superioare, corespunzătoare funcției
didactice ocupate;
b) titular în învățământul preuniversitar, într-o unitate
de învățământ care face parte din BPP;
c) minimum gradul didactic II;
d) calificativul anual Foarte bine, obținut în fiecare
dintre ultimii patru ani școlari;
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 de minimum doi ani în formarea și
dezvoltarea profesională/experiență în activități
didactice de tip suport pentru predarea-învățareaevaluarea desfășurate în sistem blended learning/
online, în anii școlari 2019 – 2020 și 2020 – 2021,
certificate de conducerea unității de învățământ/
ISJ/ CCD.

 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 lor metodică, aceștia pot
participa la selecție, cu respectarea tuturor celorlalte condiții.
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 Programul are drept scop formarea profesorilor mentori, coordonatori de practică
pedagogică și/sau de formare continuă, în sistem de mentorat din BPP, pe arii
curriculare/ domenii.

 Cadrele didactice care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și pentru
care s-a validat participarea la formare vor începe activitățile în luna
octombrie 2021.

OBSERVAȚII:
 Un cadru didactic poate fi selectat și poate participa în cadrul
proiectului Profesionalizarea carierei didactice, în calitate de
formabil, numai la UNUL dintre cele două programe de formare.
 La înscrierea în programul de formare, cadrul didactic va
completa o 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.
 Toate documentele – adeverințe, copii ale actului de identitate

(B.I./C.I), ale actelor de studii/ documentelor școlare/profesionale
(diploma de licență/ master, decizia ISJ de titularizare, grade didactice
etc.), calificativul anual – vor fi asumate prin semnătură și ștampilă/
certificate pentru conformitate cu originalul. Documentele pot fi
scanate și trimise prin e-mail (ccd@ccdbn.ro).

Dosarele se depun la sediul CCD BN, strada Sucevei, nr. 1-3, până
vineri, 17.09.2021.
 În procesul de selecție a cadrelor didactice, se va avea în vedere asigurarea
echilibrului la nivelul ciclurilor de învățământ – în grupul formabililor,
constituit la nivelul unei comunități de învățare, vor fi incluse cadre didactice de
la toate nivelurile de învățământ – educatoare/ învățători/ profesori pentru
învățământul preșcolar/ primar, profesori pentru învățământul gimnazial/ liceal.
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 Se va respecta principiul bunei organizări, evitându-se supraîncărcarea programului
cadrului didactic, evaluându-se capacitatea și disponibilitatea cadrului didactic de
a parcurge programul de formare.

Alte informații:
În cadrul proiectului necompetitiv sistemic – Profesionalizarea carierei didactice – PROF
– pe care Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, îl implementează, se va operaționaliza
formarea continuă în domeniul mentoratului didactic. Procesul de formare continuă se întâmplă în
școală, pe sistemul practicii pedagogice, nu prin scoaterea profesorilor de la cursuri și/sau prin
plasarea lor în contexte de învățare externe procesului de învățământ, într-o relație profesor-elev
bazată pe modelul peer-learning.
Atât partea practică a formării inițiale cât și formarea continuă a cadrelor didactice, ca
dezvoltare profesională, se fac în formatul comunității de învățare, prin bazele de practică
pedagogică – BPP (529 de unități de învățământ preuniversitar) – consorții școlare care reunesc,
sub coordonarea unei școli de aplicație, diverse tipuri de unități de învățământ.
Profesorul mentor identifică nevoia de formare, susține, mediază, validează, diseminează
formarea, pe baza standardelor de formare asociate profilului de formare al profesorului.
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