
33. PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE PENTRU PARTICIPAREA ÎN COMISIILE DE 

MENTORAT DIDACTIC ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ 

1. CRITERII CURRICULARE 

Denumirea programului: 
Pregătirea cadrelor didactice pentru participarea în comisiile de 

mentorat didactic și formare în cariera didactică 

Public ţintă vizat: 

Cadrele didactice care fac parte din comisia pentru mentorat didactic și 

formare în cariera didactică/ cadre didactice de predare din unitățile de 

învățământ preuniversitar 

Justificare (necesitate, 

utilitate - descriere succintă): 

Programul de formare continuă vine în sprijinul personalului didactic 

numit în comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică. 

În contextul legislativ actual, la nivelul fiecărei unități de învățământ 

funcționează cu caracter permanent comisia  pentru mentorat didactic și 

formare în cariera didactică. Atribuțiile comisiei sunt detaliate în 

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar/2022. Programul de formare își propune 

analize, ilustrări și abordări practice pentru fiecare atribuție, în parte. De 

asemenea, vor exista sesiuni de întrebări și răspunsuri, prin intermediul 

cărora participanții vor identifica soluții pentru problemele instituționale, 

învățare practică în timp real, oferită de specialiști în formare continuă 

din cadrul C.C.D. Argeș. 

Durata (număr total de ore de 

formare): 
24 (online - 50% sincron + 50% asincron) 

Locul de desfășurare a 

programului 
online 

Curriculum-ul programului 

(competenţe vizate, 

planificarea modulelor 

tematice, calendarul 

programului): 

Competenţe vizate: 

• Cunoașterea, actualizarea elementelor legislative (legi, ordine, 

regulamente, metodologii, etc.) subsecvențe domeniului carieră 

didactică/mentorat/formare continuă;  

• Utilizarea instrumentelor de diagnoză și a altor instrumente  

specifice activității de mentorat; 

• Identificarea modalităților de măsurare a impactului activităților 

de formare și transpunerea concluziilor în acținui concrete. 

Planificarea  modulelor tematice:  

Modul 1. Legislație specifică domeniului carieră 

didactică/mentorat/formare continua - 5 ore; 

Modul 2. Documente specifice, instrumente de lucru - 5 ore; 

Modul 3. Aplicații practice - 10 ore; 

Modul 4. Sesiune de Q&A (întrebări și răspunsuri) - 2 ore; 

Transmitere portofoliu 2 ore. 

Calendarul programului: 2 sesiuni de formare. 

Modalităţi de evaluare a 

cursanţilor 

Evaluare pe parcurs; Portofoliu  

 

2. RESURSE UMANE 

 

Formatori implicaţi (nume și 

prenume, specializare, nivel 

de pregătire, documente 

Profesori metodiști ai Casei Corpului Didactic Argeș 



justificative privind calitatea 

de formator):   

Coordonatorul programului Bârlogeanu Floarea, profesor metodist Casa Corpului Didactic Argeș 

3. CRITERII ECONOMICE 

 

Număr de cursanţi 

planificaţi 
25 (cursanţi) x (grupe) =  50 cursanţi/an şcolar 2022- 2023 

Costul programului/al 

activităţii 
6000 lei 

Cost estimat al unei ore de 

formare pentru fiecare 

participant 

5 lei 

 


