Atribuții cadre didactice privind recrutarea și selecţia experţilor/ cadre didactice
implementare program„A doua şansă”, în afara organigramei organizaţiei, în cadrul
proiectului
„A doua şansă în educație, o nouă şansă în viață”,
ID MySMIS 133087, în cadrul competiţiei/ apelului de proiecte
POCU/665/6/23/23/OPERAȚIUNE COMPOZITĂ OS 6.4, 6.6

ADS- învățământ primar
Cadrele didactice încadrate la clasele din Programul „A doua şansă” - învăţământ primar
vor fi: cadre didactice calificate (titular sau suplinitor), care au participat la programele de formare
continuă pe componenta de formare „A doua şansă” - învăţământ primar, au participat la alte
programe de formare continuă specifice programului, au abilităţi de utilizare a calculatorului în
activitatea didactică, susținute de atestate sau certificate.
Disciplina de studiu Limbă modernă (pentru nivelurile I –IV) va fi predată de către cadre
didactice cu studii de specialitate.
Disciplina Tehnologia Informației și Comunicării (pentru nivelurile III şi IV) va fi predată
de către învățător/profesor pentru învățământul primar cu abilităţi de utilizare a calculatorului în
activitatea didactică, susținute de atestate sau certificate; în cazul în care învățătorul/profesorul de
învățământ primar încadrat la clasa de „A doua șansă” – învățământ primar nu posedă certificarea
solicitată, disciplina va fi predată de profesor de specialitate.
-

Elaborarea documentelor necesare predarii;

-

Organizarea și dirijarea activitaþilor de predare-învaţare.

-

Utilizarea materialelor didactice adecvate.

-

Integrarea și utilizarea TIC.

-

Asigurarea educarii și formarii competenţelor specifice disciplinei.

-

Elaborarea instrumentelor de evaluare.

-

Administrarea instrumentelor de evaluare.

-

Notarea, interpretarea si comunicarea rezultatelor evaluării.

-

Coordonarea și completarea portofoliilor educaționale ale elevilor.

-

Întocmește lunar raportul de activitate și fișa de pntaj;

Competente solicitate
Cunoscator al psihologiei umane, coordonare, bun comunicator, formare, planificare și
organizare, gândire analitică și strategica, capacitate de sinteza, abilitîți didactice și
psihopedagogice.
ADS- învățământ secundar inferior
Cadrele didactice încadrate la clasele din Programul „A doua şansă” pentru învăţământul
secundar inferior, se recomandă să fie:
a) cadre didactice calificate;
b) cel puţin cu grad didactic definitiv;
c) participante la programele de formare continuă organizate în cadrul Programului „A
doua şansă” sau la alte programe de formare continuă.
-

Elaborarea documentelor necesare predarii;

-

Organizarea și dirijarea activitaþilor de predare-învaţare.

-

Utilizarea materialelor didactice adecvate.

-

Integrarea și utilizarea TIC.

-

Asigurarea educarii și formarii competenţelor specifice disciplinei.

-

Elaborarea instrumentelor de evaluare.

-

Administrarea instrumentelor de evaluare.

-

Notarea, interpretarea si comunicarea rezultatelor evaluării.

-

Coordonarea și completarea portofoliilor educaționale ale elevilor.

-

Întocmește lunar raportul de activitate și fișa de pntaj;

Competente solicitate
-

Cunoscator al psihologiei umane, coordonare, bun comunicator, formare, planificare și
organizare, gândire analitică și strategica, capacitate de sinteza, abilitîți didactice și
psihopedagogice

