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DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNUI MENTORAT DE
CALITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
DEZVOLTAT DE
Nr.
crt.
1

Criteriu

Detalii
OMECS 3136/25.01.2017

2
3

Ordinul de acreditare
Perioada de
acreditare
Categorie program

3

Grup ţintă

4

Scop

personal didactic - cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cu studii
superioare
Furnizarea de competenţe necesare cadrelor didactice care deţin sau vor deţine rol de
mentori în vederea realizării predării şi evaluării cu un grad ridicat de profesionalism
și pentru asigurarea standardelor de performanţă în învăţământul preuniversitar

5
6
7
8

Nr. credite(CPT)
Nr. ore de formare
Tip formare
Competenţe vizate

9

3 ani
Program de dezvoltare profesională cf, art 244 al. 5 lit. a), b), c) din LEN nr.1
/2011/ Categoria 2 (domeniu inclus în criteriile de evaluare a portofoliului pentru
înscriere concurs selecție Corp Național Experți În Management Educațional)

15 credite profesionale transferabile

60 ore
Face to face: zi: 58 ore “face to face”, 2 ore evaluare finală
Dezvoltarea strategiilor de comunicare eficientă;
Proiectarea conținuturilor specific activităților de mentorat;
Exersarea capacităților de interrelaționare, de muncă în echipă și parteneriate
educaționale, bazate pe învățare experiențială și transfer de bune practice;
Proiectarea evaluării activităților de mentorat.
Titlurile
modulelor sau Modulul 1. Comunicarea mentor-debutant
16 ore
ale temelor,
nr
ore Modulul 2. Managementul carierei didactice și al
13 ore
dezvoltării personale
asociate
Modulul 3. Profesorul mentor Rolul şi importanţa activităţii 19 ore
de mentorat
Modulul 4. Utilizarea noilor tehnologii în mentorat
10 ore

10

Evaluare finală

11

Sustenabilitate
Impact

Evaluarea finală se realizează prin susţinerea, utilizând dispozitive multimedia, în
şedinţă publică a unei teme la una din disciplinele programului din portofoliul realizat
sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Portofoliul va fi printat şi va fi depus
înaintea evaluării finale cu două zile, în vederea evaluării de către formatori.
Formular tip de angajament privind susţinerea unor activităţi care asigură
sustenabilitatea/ impactul: proces verbal diseminare grup țintă/ derulare activitate cu
tematică specifică la clasă
Prof.univ.dr. Alina ROMAN, Decan FSPAS, UAV Arad
Conf.Univ.dr. Anca EGERĂU, Director DPPAS, FSPAS, UAV Arad
Prof.drd. Adela REDEȘ, Director CCD Al. Gavra Arad

12

Formatori

13
14

Cost program/participant 300 lei
Înscriere On- line
E-mail: adela_redes@yahoo.com
Coordonator
Dir. prof. drd. ADELA REDES
program

15

Director CCD Al. Gavra ARAD
ADELA REDES

