
Condiţii de participare pentru candidaţii

la concursul de acordare a titlului „Profesorul anului"

La concursul pentru acordarea titlului  „Profesorul anului" poate participa personalul didactic

de predare din unităţile de învăţământ care îndeplineşte următoarele criterii:

a) demonstrează progresul  şcolar realizat de elevii  săi la clasă, la testări, la examene naţionale, prin

rezultate obţinute în anul şcolar 2017-2018, în pregătirea preşcolarilor/elevilor în raport cu standardele

curriculare de performanţă; 

b) are preocupări şi rezultate în inovarea educaţională, respectiv crearea de resurse didactice, precum

material didactic, mijloace didactice, auxiliare didactice, softuri educaţionale în specialitate sau altele

similare, care duc la eficientizarea predării; 

c) contribuie la  cercetări ştiinţifice transdisciplinare sau în domeniul didacticii disciplinei pe care o

predă; 

d)  elaborează programe  şcolare  pentru  discipline  opţionale  noi,  precum  opţionale  integrate  în

dezvoltarea locală, opţionale transcurriculare sau altele similare, însoţite de suportul de curs; 

e) participă la programe de tip „A doua şansă", „Şcoala părinţilor" etc., cu rezultate în comunicarea cu

părinţii,  concretizate în  reducerea abandonului  şcolar,  a delincvenţei  juvenile,  a  comportamentelor

marginale, a absenteismului elevilor la clasele la care predă; 

f) iniţiază şi aplică proiecte de predare inovatoare.

Înscrierea   la concursul pentru acordarea titlului   „  Profesorul anului" 

Dosarul de înscriere a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare trebuie să conţină

următoarele documente:

1)  formularul de înscriere (se poate descărca de pe site-ul concursului, la secţiunea  Regulament) și

opisul dosarului;

2) copie după actul de identitate;

3) C.V. (model european);

4) un proiect de activitate didactică la clasă (descris în maxim cinci-şase pagini), pe durata anului

şcolar 2017-2018, care să urmărească criteriile enumerate mai jos:

a) obiective educaţionale; 

b) grup-ţintă (echivalentul a cel puţin o clasă de educabili); 

c) calendarul activităţilor;

d) indicatori de rezultat; 

e) instrumente de măsurare;

f) activităţile prevăzute în calendar se pot desfăşura şi în afara orelor de clasă, minimum două

activităţi/săptămână, pe durata unui an şcolar.


