NEWSLETTER NR. 6
IN CADRUL PROIECTULUI „FORMAREA PROFESIONALĂ A MANAGERILOR
ȘCOLARI, PERSONALULUI DIDACTIC ȘI PERSONALULUI DE SPRIJIN DIN ȘCOLI
DEFAVORIZATE”, COD SMIS 106336, CONTRACT DE FINANȚARE
NR.73/6/6/106336
Activitatea de mentorat didactic din cadrul proiectului ,,POCU ID 106336 cu titlul
„Formarea profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din
școli defavorizate”, beneficiar CCD Vrancea, a început în luna martie 2020, în toate școlile
țintăpartenere în proiect: CSEI Măicănești, CSEI Râmnicu Sărat si Școala Gimnaziala Homocea.
Activitatea este desfășurată de către o rețea de mentori care cuprinde cate 3 mentori
pentru fiecare școală țintă. Monitorizarea activității este realizată de 2 Responsabili monitorizare
și evaluare activitate de mentorat, cate unul in fiecare unitate școlară. Activitatea se va desfășura
pe parcursul a 5 luni folosindu-se portalul de comunicare al proiectului:
https://portalpocu106336.ro, secțiunea MENTORAT, precum si prin întâlniri ”face-to-face” în
cadrul cărora cadrele didactice vor fi mentorate direct, prin abordarea unor teme stabilite de
comun acord mentor-cadru didactic și prin desfășurarea unor activități demonstrative didactice și
educaționale la clasă, în școală și comunitate (schimburi de buna practica). In cadrul activității de
mentorat sunt antrenate 92 de cadre didactice din cele 3 scoli țintă (30 din Școala Gimnaziala
Homocea, 24 din CSEI Măicănești si 38 din CSEI Rm. Sărat). Prima luna de activitate, luna
februarie, a fost dedicata cunoașterii dintre mentori si mentorabili, si aplicarea de chestionare
pentru a stabili de comun acord „Programul de mentorat pentru fiecare cadru didactic”.
Monitorizarea activității de mentorat este realizata de către Responsabilul monitorizare si
evaluare activitate de mentorat iar evaluarea se realizează de către o comisie desemnata in acest
sens. Evaluarea este un proces continuu si se face prin: proiecte didactice, activități
extracurriculare, lecții deschise. La finalul activității toți mentorabilii isi vor realiza „Portofoliul activității
de mentorat didactic”.

Prima luna s-a încheiat cu succes:
- la nivelul mentor-mentorabil s-au realizat 90 de ”Programe de mentorat” care urmează să fie
puse în practică începând cu luna aprilie 2020.
- au fost realizate 12 întâlniri de grup, 90 întâlniri și consultări individuale pentru realizarea
unui program de mentorat cât mai eficient din care să aibă de câștigat atât mentorul cât și
mentorabilul.
- în paralel s-a realizat informarea mentorabililor privind monitorizarea și evaluarea activității
de mentorat.
Materialele elaborate in cadrul activității de mentorat didactic s-au postat pe portalul de comunicare
al proiectului: https://portalpocu106336.ro, secțiunea MENTORAT.
Începând cu luna aprilie activitatea de mentorat didactic datorita circumstanțelor excepționale
create de amenințarea cu noul coronavirus, se desfășoară online, acolo unde situația o permite.
Pentru a veni în sprijinul mentorilor și a Responsabililor monitorizare și evaluare activitate de
mentorat in cadrul proiectului s-a elaborat „Regulament cu privire la instituționalizarea activității
de mentorat” si „Procedura pentru derularea activităților de mentorat”
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