Proiect: Profesionalizarea carierei didactice - PROF
Beneficiar: Ministerul Educației
POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587

Anexa 1 la adresa nr. 467/146587_POCU/20.09.2022
Anexa 1.a)
CONDIȚII
pentru organizarea și desfășurarea activităților de formare, în calitate de formator,
în cadrul programului de formare continuă acreditat
PROF III – Management educațional în context mentoral
Formatorii trebuie să demonstreze, prin documente justificative, îndeplinirea cumulativă a
următoarelor condiții:
1. Absolvirea programului de formare continuă acreditat PROF I - Mentorat de carieră didactică,
implementat de una dintre universitățile partenere din cadrul proiectului, în calitate de furnizori ai
programului:
P1 - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;
P2 - Universitatea Transilvania din Brașov;
P3 - Universitatea Dunărea de Jos din Galați;
P4 - Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș.
2. Desfășurarea activității manageriale/didactice, în anul școlar 2022-2023, într-una din următoarele categorii
de instituții/unități de învățământ preuniversitar:
2.1. inspectorat școlar județean;
2.2. casa corpului didactic;
2.3. unitate de învățământ cu statut de școală de aplicație coordonatoare pentru baza de practică
pedagogică (BPP), conform OME nr. 3654/12.04.2021;
2.4. unitate de învățământ din structura BPP, precizată în Nota nr. 22/POCU_146587/2021 (elaborată
în baza OME nr. 3654/12.04.2021);
2.5. unitate de învățământ cu statut de școală de aplicație, componentă a Rețelei naționale a școlilor de
aplicație pentru anul școlar 2022-2023, conform OME nr. 4523/10.08.2022
3. Experiență de minimum 3 ani, la 31 august 2022, în domeniul managementului educațional în sistemul de
învățământ preuniversitar.
4. Minimum gradul didactic II în învăţământ.
5. Calificativ foarte bine în ultimii 3 ani de activitate managerială/didactică.
6. Exprimarea, în scris, a disponibilității participării la organizarea și desfășurarea activităților de formare în
sistem mentoral, la nivelul unității de învățământ/comunității de învățare, în cadrul programului acreditat
PROF III – Management educațional în context mentoral, prin completarea Declarației de exprimare a
disponibilității, conform modelului din anexa 2.a).
7. Demonstrarea competenţelor în domeniul formării adulţilor conform OME nr. 4224/2022.
Documentele justificative privind îndeplinirea, cumulativă, a condițiilor precizate la punctele 2-7 din
anexa 1.a), se transmit de către cadrele didactice, în format scanat, prin e-mail, casei corpului didactic din
județul de proveniență/municipiul București, conform calendarului prevăzut în anexa 3.
Formatul electronic al documentelor justificative (în format PDF la o rezoluție care să permită vizualizarea
documentelor) se organizează într-un singur folder ce va fi denumit după forma: Acronim
județ_Formator_PROF_III_Nume si prenume, de tipul: B_Formator_PROF_III_Dumitrache Matei.
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Anexa 1 la adresa nr. 467/146587_POCU/20.09.2022
Anexa 1.b)
CONDIȚII
pentru organizarea și desfășurarea activităților de formare, în calitate de formator,
în cadrul programului de formare continuă acreditat
PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning
Formatorii trebuie să demonstreze, prin documente justificative, îndeplinirea cumulativă a
următoarelor condiții:
1. Absolvirea unuia dintre programele de formare continuă acreditate:
PROF I - Mentorat de carieră didactică
sau
PROF II - Mentorat de practică pedagogică,
implementate de una dintre universitățile partenere din cadrul proiectului, în calitate de furnizori ai
programului:
P1 - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu;
P2 - Universitatea Transilvania din Brașov;
P3 - Universitatea Dunărea de Jos din Galați;
P4 - Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș.
2. Desfășurarea activității manageriale/didactice, în anul școlar 2022-2023, într-una din următoarele categorii
de instituții/unități de învățământ preuniversitar:
2.1. inspectorat școlar județean;
2.2. casa corpului didactic;
2.3. unitate de învățământ cu statut de școală de aplicație coordonatoare pentru baza de practică
pedagogică (BPP), conform OME nr. 3654/12.04.2021;
2.4. unitate de învățământ din structura BPP, precizată în Nota nr. 22/POCU_146587/2021 (elaborată în
baza OME nr. 3654/12.04.2021);
2.5. unitate de învățământ cu statut de școală de aplicație, componentă a Rețelei naționale a școlilor de
aplicație pentru anul școlar 2022-2023, conform OME nr. 4523/10.08.2022.
3. Minimum gradul didactic II în învăţământ.
4. Calificativ foarte bine în ultimii 3 ani de activitate managerială/didactică.
5. Exprimarea, în scris, a disponibilității participării la organizarea și desfășurarea activităților de formare în
sistem mentoral, la nivelul unității de învățământ/comunității de învățare, în cadrul programului acreditat
PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, prin
completarea Declarației de exprimare a disponibilității, conform modelului din anexa 2.b).
6. Demonstrarea competenţelor în domeniul formării adulţilor conform OME nr. 4224/2022.
Documentele justificative privind îndeplinirea, cumulativă, a condițiilor precizate la punctele 2-6 din
anexa 1.b), se transmit de către cadrele didactice, în format scanat, prin e-mail, casei corpului didactic din
județul de proveniență/municipiul București, conform calendarului prevăzut în anexa 3.
Formatul electronic al documentelor justificative (în format PDF la o rezoluție care să permită vizualizarea
documentelor) se organizează într-un singur folder ce va fi denumit după forma Acronim
județ_Formator_PROF_IV_Nume si prenume, de tipul: AG_Formator_PROF_IV_Popescu Alexandra.

Profesionalizarea carierei didactice - PROF – ID 146587
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

