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HOTĂRÂREA nr. 65/ 29 ianuarie 2016

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi, numit în
conformitate cu art.96 din Legea nr.1/5 ianuarie 2011- a educaţiei naţionale prin decizia Liceului Pedagogic
nr. 1039/73/2014, reunit în şedinţa din data de 29 ianuarie 2016 conform art.10 şi art.11 din Metodologiacadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,
Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Daniela Mihăilă, secretar şef, prin care solicită
analizarea cererilor depuse pentru organizarea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a
maiştrilor instructori în anul şcolar 2016-2016;
Având în vedere necesitatea obţinerii de fonduri proprii pentru îmbunătăţirea condiţiilor din unitate;
Baza legală pentru susţinerea solicitării de organizare a programului de pregătire psihopedagogic
pentru maiştri instructor în anul şcolar 2015-2016:
 Legea nr. 1/5 ianuarie 2011 – a educaţiei naţionale;
 Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.75/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr.87/2006 cu
modificările şi completările ulterioare privind asigurarea calităţii educaţiei;


Ordinul MECTS nr.5770/29 noiembrie 2006 privind specializările acreditate pentru anul şcolar
2006-2007;
 Ordinul MECŞ nr. 5286/23 septembrie 2015 privind aprobarea Planului de învăţământ pentru
programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori;
 Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat
pentru anul şcolar 2015-2016.
Având în vedere art.14 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul MEN nr. 4619/2014 pentru
aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar, emite prezenta
H O T ĂR Â R E
Art.1 Se aprobă organizarea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor
instructori în anul şcolar 2016-2016;
Programul va fi organizat astfel:
Activităţile care se vor derula pentru organizarea programului de pregătire psihopedagogică şi
metodică a maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar
nonuniversitar/şcoli de maiştri în domeniu care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, şi urmăresc
certificarea competenţelor psihopedagogice pentru profesia didactică. Activităţile se desfăşoară în regim de
taxă. Taxa stabilită în consiliul de administraţie al unităţii şi este conform art.6 din Normele metodologice
stabilite de anexa 1 din Ordinul MECŞ nr. 5286/23 septembrie 2015.
Pot urma acest program:
 absolvenţi ai şcolilor postliceale/colegiilor din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcolilor de
maiştri în domeniu care sunt încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar;
 absolvenţi ai şcolilor postliceale/colegiilor din învăţământul terţiar nonuniversitar/şcolilor de
maiştri în domeniu care urmează să fie încadraţi în sistemul de învăţământ preuniversitar;
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Înscrierea se face pe baza unuia din următoarelor documente:
 certificat de calificare nivel 5/3 şi cu supliment descriptiv al certificatului;
 certificat de revalorizare a competenţelor profesionale;
 diplomă de bacalaureat şi certificat de absolvire;
 adeverinţă că urmează cursurile unei şcoli postliceale. Precum şi a certificatului de naştere,
căsătorie şi carte de identitate.
Cursul se derulează în vacantele şcolare şi în zilele libere( sâmbătă şi duminică ) conform orarului
anexat în conformitate cu art.5 din Normele metodologice stabilite de anexa 1 din Ordinul MECŞ nr.
5286/23 septembrie 2015.
Planul de învăţământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică, curriculumul
programului de pregătire psihopedagogică şi metodică este structurat după cum urmează:
a) discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală:
 Pedagogie şcolară - 36 ore, din care: 18 ore de curs şi 18 ore de seminar,
 Psihologie generală, elemente de psihologia vârstelor şi psihologia învăţării – 36 ore, din
care: 18 ore de curs şi 18 ore de seminar,
 Managementul clasei de elevi - 18 ore, din care: 9 ore de curs şi 9 ore de seminar,
b) discipline de pregătire didactică şi practica de specialitate:
 Metodica predării specialităţii – 54 ore, din care 18 ore curs şi 36 ore seminar,
 Practică pedagogică – 40 ore repartizate în 3 ore de asistenţă şi o oră de predare;
Participarea la activităţile practice de pregătire este obligatorie pentru cei care nu sunt
încadraţi în sistemul de învăţământ; pentru cei încadraţi în sistemul de învăţământ practica
pedagogică se consideră realizată, urmând ca aceştia să susţină doar lecţiile de probă şi lecţia
finală.
 Instruire asistată de calculator - 18 ore, din care: 9 ore de curs şi 9 ore de seminar,
Numărul total de ore este de 214 ore, din care 12 ore pentru pregătirea portofoliului didactic.
Evaluarea se face în conformitate cu art.15 din Anexa 1 din Ordinul MECŞ nr. 5286/23 septembrie
2015 prin examen de certificare a programului de pregătire psihopedagogică şi metodică şi constă în:
a) proba scrisă pentru disciplina Pedagogie şcolară;
b) proba scrisă pentru disciplina Psihologie generală, elemente de psihologia vârstelor şi
psihologia învăţării
c) proba practică la Metodica predării specialităţii care constă în prezentarea portofoliului
programului de formare;
d) proba Practică pedagogică care constă în susţinerea şi autoevaluarea unei lecţii finale.
Media generală se calculează ca media aritmetică a notelor obţinute la cele 4 probe mai sus
menţionate.Nota minimă de promovare a fiecărei probe scrise este de 5( cinci ). Nota minimă de promovare
a probelor practice este de 7( şapte ). Fiecare probă de examen poate fi susţinută de maxim două ori. În caz
de nepromovare a unei probe în două sesiuni organizate în acelaşi an şcolar, cursantul se poate reînscrie o
singură dată pentru parcurgerea unui nou program de pregătire în anul şcolar următor, numai în regim de
taxă.
Absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică se finalizează cu obţinerea
certificatului de pregătire psihopedagogică însoţit de foaia matricolă.
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Absolvenţii programului de pregătire psihopedagogică şi metodică dobândesc dreptul de a fi
încadraţi în funcţia didactică de maistru instructor, pe catedre de pregătire instruire practică în
învăţământul profesional, liceal şi postliceal, precum şi dreptul de a susţine examenul naţional de
definitivare în învăţământ, respectiv examenele de acordare a gradelor didactice II şi I în condiţiile
legii.
Derularea programului se face în conformitate cu Ordinul MECŞ nr. 5286/23 septembrie 2015
privind aprobarea Planului de învăţământ pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a
maiştrilor instructori absolvenţi de şcoli postliceale/colegii din învăţământul terţiar nonuniversitar/ şcoli de
maiştri atât în forma comasată în perioada vacanţei intersemnestriale( 8-12 februarie 2016 ), cât şi eşalonat
până la data de 31 mai 2016. Examenul de absolvire este stabilit pentru ultima săptămână din luna mai 2016.
Art.2 Taxa stabilită a fi încasată pentru fiecare candidat este de 1400 lei pentru candidaţii care
urmează şi disciplina practică pedagogică, 1200 lei pentru cursanţii care sunt angajaţi în învăţământul
preuniversitar şi pentru care disciplina practică pedagogică se echivalează şi va fi utilizată ca venit propriu
urmând a fi utilizată pentru plata cheltuielilor salariale, precum şi cele corespunzătoare utilităţilor.
Art.3 Se aprobă salarizarea personalului implicat în organizarea şi desfăşurarea modulului pentru
maistri instructori cu aplicarea art 123 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi a prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă(CCM) aplicabil la nivel
de ramură învăţământ art 34 şi art.36.Astfel, având în vedere faptul că taxa reprezintă fonduri proprii propun
aplicarea unui procent de 30% la salariul de încadrare conform art 34(1)şi (2) lit d din CCM şi stabilirea
salariului pentru plata cu ora pentru plata salariatilor implicaţi în curs conform art 34(1) lit a şi d, precum
şi art 34(2) lit b şi d. Propun acordarea unui spor de 75% din salariul de la plata cu ora ( stabilit cu
aplicarea procentului pentru venituri proprii ) pentru maxim de 32 ore din orele prestate pentru activităţile
din cadrul acestui program pentru întreg personalul implicat deoarece sunt activităţi desfăşurate în zile de
sărbători legale, plătite din venituri proprii şi nu vor fi compensate cu timp liber în conformitate cu codul
muncii. Metodiştii din şcolile de aplicaţii vor fi plătiţi cu 20% din salariul de baza stabilit pentru venituri
proprii pentru un profesor cu salar maxim pe fiecare luna de parcurgere a practicii pedagogice.
Art.4 Se aprobă Regulamentul de practică pedagogică pentru programul psihopedagogic al
maistrilor instructor în forma propusă de comisia de specialitate.
Art.5 Hotărârea este obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct ori
indirect în activitatea unităţii de învăţământ.
Art.6 Prezenta hotărârea se aduce la cunoştinţă prin afişare la avizier, precum şi prin afişare pe site-ul
unităţii.
Art.7 Hotărârile Consiliului de administraţie pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ
conform art.14 alin.4 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din
unităţile de învăţământ preuniversitar.
Preşedinte CA,
Total membri

9

Prof. Mihaela Ungureanu

Prezenți

7

Întocmit,

Pentru

7

Secretar CA, Daniela Mihăilă

Împotrivă

0

Abțineri

0
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