
 

 

 

                 Casa Corpului Didactic ................. 

 

 

Evaluare dosar pentru programul de formare PROF II – Mentorat de practică pedagogică 

 

- Cadre didactice din BPP: 8–16 cadre didactice din fiecare BPP (repartizare orientativa: 15% nivel 

preșcolar, 15% nivel primar, 15% nivel gimnazial, 55% nivel liceal) 

 

Nr. crt. CRITERIUL Admis Respins 

A. Administrativ- eliminatoriu 

Studii superioare corespunzătoare postului 

Titular în învățământul preuniversitar, într-o unitate care 

face parte din BPP 

Evoluția în carieră – minimum gradul didactic II, cu excepțiile 

prevăzute în adresa nr. 51/POCU_146587/9.09.2021, pct.II 

Calificativul anual FB pe ultimii 4 ani școlari  

 

Obs: Pentru cadrele didactice care ocupă funcții de îndrumare și 

control la nivelul ISJ/ISMB/CCD și care nu au fost evaluate 

pentru anul școlar 2020-2021 se vor lua în considerare numai 

calificativele din primii 3 ani ai perioadei de referință. 

 

Obs: Evaluarea se finalizează cu admis/respins 

  

 

B. Calitativ- condiții de selecție  

Punctaj max- 100 de puncte 

   

Condiții  Punctaj 

condiție 

Punctaj obținut 

a) Experiență de minimum 2 ani ca  profesor metodist și/ 

sau coordonator de practică pedagogică, dovedită cu 

documente care atestă elaborarea de ghiduri de 

practică pedagogică, ghiduri metodice, repere 

metodologice, alte documente de operaționalizare 

curriculum etc.; 

30 

 
 

b) Experiență de minimum 2 ani în activități de inspecție 

școlară sau în management educațional în unități de 

învățământ cu statut de școală de aplicație sau în care se 

organizează stagii practice pedagogice ale 

studenților/masteranzilor. 

 

20  

c) Coordonare activități din cadrul programelor de mobilitate 

de tip ERASMUS (coordonator proiect/ membru in 

echipa) 

 

10/5 
 

d) Experiență de minimum 2 ani în formarea și dezvoltarea 

profesională la nivelul unității de învățământ 

 

20 
 

e) Activități didactice de tip suport pentru predare-învățare-

evaluare desfășurate în sistem blended learning/ online în 

anii școlari 2019-2020, 2020-2021 sau formator în 

domeniul mentoratului, didactica disciplinelor, 

metodică. 

20  

TOTAL 100  

NOTA  

- La condițiile cu punctaj intermediar, punctajul se alocă pentru o singură calitate.  

- Selectia se face in ordine descrescatoare a punctajului.  

- Sunt  admise 10  rezerve la nivelul județului, respectiv 30 de rezerve la nivelul municipului București.  

- Comisia de selecție se organizează la nivel județean/ la nivelul municipului București, prin decizie a 

directorului CCD. 


