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GALA EDUCAȚIEI 2019 - TEMA ”PROFESORUL ALTFEL” 

 

Inspectoratul Școlar Județean Bistrița Năsăud implementeaza proiectul ”ZIUA 

EDUCAȚIEI” 2019, cu sprijinul financiar și instituțional al partenerilor din 

comunitate. 

Scopul proiectului este de a promova exemplele de bună practică în domeniul 

practicilor educaționale, valorificând experiența ”profesorului altfel”. Astfel, 

fiecare comunitate educațională din județ este provocată să găsească răspunsuri la 

întrebarea ”DE CE ALTFEL”, să identifice și să nominalizeze acele cadre didactice 

care susțin, în activitatea lor profesională, valorile și trăsăturile profesorului altfel. 

 

MODALITATEA DE IMPLEMENTARE: 

a) schițarea unui profil al ”profesorului altfel” 

- TRĂSĂTURI GENERALE ((specific pentru toate disciplinele) 

1. Manifestă entuziasm și încredere în sine 

2. Îi place să se joace, nu-i este teamă să fie diferit la clasă 

3. Folosește noile tehnologii și comunică ușor folosindu-se de ele 

4. Are abilități de comunicare și e receptiv la feedback 

5. Vrea să se dezvolte 

6. Este un bun facilitator, crează contexte de învățare relevantă pentru elevi 

7. Stârnește elevilor motivația pentru învățare și interesul pentru școală și 

implicarea în comunitate 

8. Asigură transferul învățării și progresul vizibil al elevilor/copiilor  

9. Manifestă spirit de colaborare, capacitatea de implementare a soluțiilor, 

creativitate, curaj, disponibilitate 

10.  Caută permanent soluții și nu scuze mai ales în situațiile limită 

 

- TRĂSĂTURI SPECIFICE – se adaugă de către fiecare director care face 

nominalizarea, în funcție de profilul persoanei selectate și de disciplina 

predată 

           ……. 
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b) diseminarea informației în rândul directorilor de unități de învățământ din județ  

Termen:  septembrie 2019 

c) selecția și nominalizarea, de către fiecare director a cadrului didactic desemnat 

pentru titlul de ”profesor altfel” la nivelul unității de învățământ. 

Fiecare nominalizare va fi însoțită de o scrisoare de recomandare, de maxim o 

pagină care include o descriere concretă, cu exemple relevante din activitatea 

didactica și extradidactică a profesorului nominalizat; se vor evita argumentele 

generale, repetitive și descrierile pur formale) 

Termen: 18 octombrie 2019 

d) – trimiterea nominalizărilor Inspectoratului Școlar (inspectorului de sector) și 

centralizarea acestora pe secțiuni 

Termen: 28 octombrie 2019 

e) – selecția cadrelor didactice propuse pentru premiere în cadrul GALEI 

EDUCAȚIEI  

Termen: 15 noiembrie 2019 

f) GALA EDUCAȚIEI – spectacol și festivitate de premiere -  21 noiembrie 

2019  

 

 

NOTĂ!  

 Fiecare unitate de învățământ poate propune un cadru didactice pentru fiecare 

ciclu de școlaritate: 

- PREȘCOLAR 

- PRIMAR 

- GIMNAZIAL 

- LICEAL. 

Exemplu: 
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 Dacă un colegiu/liceu are 3 cicluri de învățământ (primar, gimnazial, liceal), 

se pot face maxim 3 propuneri; câte una pentru fiecare ciclu. 

 Dacă o școală gimnazială are 3 cicluri de învățământ (preșcolar, primar, 

gimnazial), se pot face maxim 3 propuneri, câte una pentru fiecare ciclu. 

 Dacă o școală gimnazială are 2 cicluri de învățământ ( primar, gimnazial), se 

pot face maxim 2 propuneri, câte una pentru fiecare ciclu. 

 

 


