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APEL SELECȚIE FORMATORI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

În vederea constituirii corpului de formatori și elaborării Ofertei de formare pentru anul 

școlar 2020-2021, Casa Corpului Didactic Mehedinți organizează selecția formatorilor și a 

programelor de formare. În acest scop sunt invitate să participe la selecție cadre didactice din 

învățământul preuniversitar din județul Mehedinți care îndeplinesc condițiile din Apel. 

 

Condiții de participare la selecție 

 

1. La concursul de selecție a cursurilor de formare propuse pentru anul școlar 2020-2021 

se poate înscrieorice formator care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:  

a. este cadru didactic în învățământul preuniversitar, cu studii universitare cu diploma de 

licențăși/sau master; 

b. are cel puțin gradul didactic II în învățământ/titlul științific de doctor în disciplina 

predată; 

c. dovedește expertiză pe domeniul programului propus (competențe dobândite prin formare 

inițială și/sau formare continuă relevantă, lucrări publicate, participare la conferințe, 

competențe în managementul educațional, management de proiect,  precum și în 

activitatea cu adulții în domeniul formării  continue; 

d. deține un certificat de formator recunoscut de Ministerul Educației și Cercetării; 

e. are o vechime în învățământ de minimum 6 ani. 

 

2. Dosarul candidatului va cuprinde următoarele documente: 

a. Opisul dosarului 

b. Cerere de înscriere; 

c. adeverință de la unitatea școlară la care este titular, din care reiese funcția, specialitatea, 

gradul  didactic și vechimea în învățământ (extras REVISAL); 

d. scrisoare de intenție; 

e. CV-ul în format Europass, cu documente justificative conform criteriilor de evaluare din 

Anexa 1, datat și semnat de titular pe fiecare pagină; 

f. Următoarele documente în copie: 

-acte de identitate (CI/BI, certificat de naștere, certificat de căsătorie - unde este cazul); 

-acte de studii; 

-adeverințe/certificate de acordare a ultimului grad didactic; 

-adeverințe/certificate/diplome care să ateste participarea la programe de formare 

continuă pe domeniul programului de formare propus; 

-adeverințe/certificate/diplome care să ateste desfășurarea unor activități ca formator; 

-copii ale coperților cărților/lucrărilor publicate în domeniul programului de formare 

propus; 

-adeverințe//certificate/atestate care dovedesc acumularea a 90 credite profesionale 

transferabile în ultimii 5 ani;  

-alte documente care susțin criteriile de evaluare a CV-ului. 
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g. cazier judiciar; 

h. macheta programului propus în format letric și electronic (Anexa 2); 

i. suportul de curs în format letric și electronic. 

 

3. Programul propus va îndeplini următoarele condiții: 

-să fie inovativ 

-să corespundă criteriilor de calitate 

-să se desfășoare în regim online de tip sincron audio-video (webinar) și asincron /                  

blended-learning; 

-să respecte macheta anexată (Anexa 2) 

-să se încadreze între 12-48 ore 

-să fie în conformitate cu nevoia de formare a cadrelor didactice, a cadrelor didactice cu 

funcții de conducere, îndrumare și control și a personalului didactic-auxiliar din județul 

Mehedinți 

 

Programele de formare propuse pentru anul școlar 2020-2021 se vor încadra în 

următoarele domenii educaționale/arii tematice: 

 didactica specialității 

 programe de formare online, pe platformă 

 consilierea copiilor și a părinților 

 management educațional/instituțional/etc. 

 predare inovativă utilizând  TIC și noile tehnologii 

 educație pentru calitate 

 educație pentru drepturile omului 

 educație pentru dezvoltare durabilă 

 educație pentru egalitate de șanse 

 educație pentru egalitate de gen 

 educație pentru anticorupție 

 educație interculturală 

 educație antreprenorială 

 programe de formare practice pentru contabilitate (EDUSAL), secretariat (REVISAL, 

Arhivare)  

 alte programe (precizați tema) 

 

Perioada de înscriere pentru posturile de formator la Casa Corpului Didactic Mehedinți 

este  4-10 august 2020. Înscrierile se fac la secretariatul Casei Corpului Didactic Mehedinți, după 

următorul program: de luni până joi  între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400 . 

 

Director, 

 

Prof. Grigore GIORGI 
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Anexa 1 

 

FIȘA DE EVALUARE 

 

Numele și prenumele candidatului_______________________________________ 

Unitatea de învățământ________________________________________________ 

Nr. crt. Criteriul de evaluare Pagina/paginile 

documentului 

justificativ 

Punctaj maxim Punctaj 

autoevaluare 

1.  Studii de licență în domeniul tematic al 

programului 

 4 puncte  

2.  Studii de master în domeniul tematic al 

programului 

 3 puncte  

3.  Studii postuniversitare/studii de reconversie  

în domeniul tematic al programului 

 3 puncte  

4.  Grade didactice și titluri (la acest criteriu 

punctajele nu se cumulează) 

 4 puncte  

a) Gradul didactic II  2 p 

b) Gradul didactic II  3 p 

c) Titlul de doctor  4 p 

5.  Expertiză în domeniul programului (la 

acest criteriu punctajele se cumulează) 

 12 puncte  

a) Programe acreditate MEC 

(maximum 3 programe) 

 9 puncte 

(3 p/program) 

b) Programe avizate MEC(maximum 

3 programe) 

 3 puncte 

(1 p/program) 

6.  Lucrări științifice în domeniul tematic al 

programului 

 12 puncte 

 

a) Lucrări cu ISBN, în  

domeniul tematic al programului (maximum 

3 lucrări): 

-autor de lucrare 

-coautor de lucrare 

 9 puncte 

(2p/autor) 

(1p/coautor) 

b) Articole în  

domeniul tematic al programului (maximum 

3 lucrări): 

 3 puncte 

(1p/articol) 

7.  Activitate derulată ca formator în cadrul 

programelor acreditate de către MEC 

 15 puncte 

(5p/program) 

 

8.  Activitate derulată ca formator în cadrul 

programelor avizate de către MEC 

(maximum 5 programe) 

 10 puncte 

(2p/program) 

 

9.  Abilități de utilizare a calculatorului 

dovedite prin parcurgerea unui program 

de formare 

 2 puncte  

10.  Respectarea tuturor cerințelor de 

prezentare a machetei programului 

propus 

 5 puncte  
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Anexa 2 

 

 

 

 

 

MACHETA PROGRAMULUI DE FORMARE PROPUS 

 

 
Denumirea programului: 

Mod de desfășurare: în regim online de tip sincron audio-video (webinar) și asincron / blended 
learning 

 Grupul țintă vizat: 

Justificare (necesitate, utilitate): 

Durata (număr total de ore de formare): 

Curriculumul-ul programului: 

 Competențe vizate: 
 Planificarea modulelor tematice: 

Denumire module Număr de ore 
modul 

Număr de ore 
teorie 

Număr de ore 
practică 

Număr de ore 
evaluare 

     

     

     

     

TOTAL    2 

 Calendarul programului: semestrele I și II, an școlar 2020-2021 

Modalități de evaluare a cursanților: 
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