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Dragi colegi, 

Îmi face plăcere să vă prezint rezultatul final al cooperării 

noastre cu colegii din România și Serbia privind proiectul 

„Dezvoltarea profesională a profesorilor în educația digitală” 

(ProTeach), susținut de programul Erasmus+. 

În modelul actual teoretic și practic am îmbinat experiența 

țărilor noastre în aplicarea unui model modern de dezvoltare 

profesională a specialiștilor în educaţie. Modelul reconfirmă 

beneficiile mentoratului de calitate în sistemul de învățământ, 

ținând cont de noile provocări cu care se confruntă profesorul modern. 

Suntem recunoscători întregii echipe de cercetători academicieni, sindicaliști și mai ales 

grupului pilot de peste 60 de colegi bulgari, sârbi și români care au pus în practică modelul și 

ne-au ajutat să confirmăm că suntem pe drumul cel bun. 

Mentoratul oferă un sprijin valoros pentru dezvoltarea profesională atât pentru profesorii din 

primul an, cât și pentru colegii mai experimentați. Urmărirea unei secvențe structurate de pași 

clari pentru organizarea procesului de interacțiune între mentor și cadrele didactice creează o 

condiție favorabilă pentru rezultate educaționale durabile și de calitate. 

Punctul de plecare în munca oricărui mentor bun este concentrarea asupra impactului pe care 

procesul de dezvoltare a cadrelor didactice îl va avea asupra realizărilor elevilor. 

Vă doresc tuturor lectură plăcută și punerea în practică a ceea ce ați învățat. 

 

Cu respect, 

Prof. Dr. Yanka Takeva 

 

 

Preşedinte al SBU Bulgaria 
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Acum câţiva ani, OCDE publica un „Studiu privind 

evaluarea și examinarea în domeniul educației”. În fişa 

dedicată României se menţiona că este necesară revizuirea 

și actualizarea abordărilor privind profesionalizarea carierei 

didactice a personalului din învățământul preuniversitar, în 

sensul definirii mai clare a rolurilor și responsabilităților 

diferiților actori implicati, a elaborării unui sistem național 

coerent de standarde de formare și ocupaționale pentru 

cariera didactică, a reconfigurării tipurilor de evaluare a 

carierei didactice și a creșterii gradului de stimulare și 

motivare a cadrelor didactice pentru a-și îmbunatăți 

performanțele activității didactice efective la clasă. 

FSLI România a făcut numeroase demersuri pentru înființarea instituției mentoratului carierei 

didactice, care să funcționeze ca organism de autoreglementare, pe baza standardelor didactice 

(ocupaționale și de formare), atât pe segmentul debutului în cariera didactică - mentoratul de 

stagiatură/ inserție - cât, mai ales, pe segmentul evoluției în carieră și dezvoltării profesionale 

- mentoratul de dezvoltare profesională. 

Din aceasta perspectivă, proiectul 2020-1-BG01-KA226-SCH-094955 cu titlul „Dezvoltarea 

profesională a profesorilor în educația digitală” este o extraordinară opotunitate pentru 

organizaţia noastră de a face un semnificativ pas înainte în asigurarea mentoratului întregii 

cariere didactice preuniversitare, prin crearea unui sistem coerent și fiabil de formare 

profesională și de dezvoltare a competenței didactice necesare ocupării și exercitării unei 

funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar 

din România. 

Această lucrare este un ghid valoros pentru cei care doresc să contribuie la profesionalizarea 

carierei didactice în regiunea noastră (România, Bulgaria şi Serbia), oferind informaţii concrete 

privind desfășurarea activității de predare în spirit de echipă, observarea altor cadre didactice 

și despre comunitățile profesionale de învățare mai largi, care câștigă teren ca forme puternice 

de colaborare între colegi, dar care nu au devenit încă normă pe teritoriul Europei. Pentru a 

îmbunătăți experiența de învățare a elevilor, cadrele didactice trebuie să fie capabile și dispuse 

să lucreze și să învețe în echipe – cu alte cadre didactice, în echipe școlare multiprofesionale și 

cu parteneri externi, iar acest proiect este o mare oportunitate de a pune în practică o nouă şi 

inovativă metodă de mentorat în cariera didactică. 

 

Prof. Simion Hancescu, 

 

Preşedinte al FSLI România  
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Pilotarea noii metodologii de dezvoltare profesională 

continuă a profesorilor în era digitalizării și noilor 

provocări este de o importanță maximă pentru profesori, 

pentru îmbunătățirea rezultatelor pedagogice, pentru 

beneficiul elevilor și succesul educației în viitor. 

 

Munca mentorului cu profesorii, cu respectarea etapelor 

metodologice recomandate în evaluarea și îmbunătățirea 

muncii lor, are un mare impact asupra întăririi 

capacităților interne ale comunităților de profesori și a 

contribuit la o cooperare mai puternică și încredere 

reciprocă, precum și la creșterea încrederii în sine a 

profesorilor atunci când se confruntă cu noile sarcini. 

 

Lucrarea comună elaborată în cadrul proiectului „Dezvoltarea profesională a profesorilor în 

educația digitală” finanţat prin programul Erasmus +, realizat de trei sindicate din Serbia, 

Bulgaria şi România, este importantă pentru îmbunătățirea în continuare a cooperării dintre 

organizaţii și pentru schimbul de experiență al profesorilor în eforturile lor de a găsi cele mai 

bune răspunsuri şi soluţii în practica pedagogică. 

 

Ne-a făcut plăcere să facem parte din acest proiect important, un nou domeniu de activitate 

sindicală pentru noi şi să fim angajați în continuare în îmbunătățirea competențelor pedagogice 

ale profesorilor noștri. 

 

 

Valentina Ilic 

 

 
  

Președinte al Uniunii Profesorilor din Serbia  
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Introducere 

Ideea actualului model teoretico-practic a apărut ca răspuns la provocările impuse de pandemie 

sistemelor de învățământ din Europa legate de tranziția de la învățământul offline la cel la 

distanță. Trei sindicate ale profesorilor din Bulgaria, România și Serbia și-au unit forțele pentru 

a găsi un răspuns la întrebarea „Cum putem susține dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice în era educației hibride?”. Sfârșitul pandemiei nu a rezolvat automat toate provocările 

extraordinare, ci a servit drept catalizator pentru transformarea profundă a sistemelor 

educaționale în conformitate cu așteptările și cerințele societății. 

Această publicație este o încercare de a oferi îndrumări cu privire la unele dintre posibilele 

soluții pe termen lung pentru dezvoltarea profesională durabilă a profesorilor. Conținutul 

prezentat este organizat în patru capitole principale și patru anexe. 

Capitolele 1 și 2 oferă o privire de ansamblu asupra temei calificării și dezvoltării profesionale 

a cadrelor didactice în învățământul modern și propun un model de dezvoltare profesională 

personalizată a acestora. 

Capitolul 3 oferă linii directoare pentru dezvoltarea și implementarea mentoratului ca element 

al dezvoltării profesionale a cadrelor didactice. Sunt prezentate principalele faze de 

implementare a mentoratului în mediul școlar. 

Capitolul 4 descrie rezultatele cercetării făcute în cadrul proiectului prin testarea modelului cu 

sprijinul a 64 de profesori din Bulgaria, România și Serbia și prezintă concluziile privind 

posibilii pași viitori pentru diseminarea și implementarea mentoratului ca formă de dezvoltare 

profesională. 

Anexele prezintă materiale utile care pot fi aplicate în practică atât de cercetătorii academicieni, 

cât și de mentorii școlari. 

  



 
9 

 

Capitolul 1 - Calificarea și dezvoltarea profesională a specialiștilor în pedagogie în educația 

modernă 

 

Educația este un proces continuu care se desfășoară pe întreaga viață a fiecărui cadru didactic, 

a fiecărui specialist în pedagogie și a fiecărui lider educațional. Schimbarea necesară a 

sistemelor de învățământ cauzată de condițiile de pandemie și de includerea modelelor de 

educație digitală determină noi forme și calificări. Specialiștii în pedagogie trebuie să cunoască 

tehnologiile educaționale și digitale în continuă schimbare, funcționalitățile platformelor 

electronice, mediile digitale, resursele electronice; precum și modelele și metodele de predare 

inovatoare. Totodată, nu doar să țină pasul cu cele mai recente tendințe din domeniul educației, 

ci și să le aplice în practica lor. 

Cadrele didactice își dezvoltă competențele prin formare continuă în diferite forme de calificare 

și prin învățare profesională independentă. Atunci când profesorii implementează formarea 

profesională continuă ca un element important pentru dezvoltarea lor profesională, nu doar că 

dobândesc competențe noi, ci oferă și cele mai inovatoare și interesante metode în procesul de 

predare și își motivează elevii să aibă performanțe maxime în funcție de potențialul acestora. 

Prin dezvoltarea profesională continuă, cadrele didactice devin mai eficiente, creează un design 

educațional mai adecvat, mai interesant și mai bun pentru elevi. Elevii înșiși sunt mai motivați 

să aibă performanțe, fiind totodată motivați să învețe activ și eficient.Error! Hyperlink 

reference not valid. Potrivit unui studiu întreprins de Institutul pentru Științele Educației din 

cadrul Departamentului pentru Educație din SUA, performanțele elevilor se pot îmbunătăți cu 

până la 21% ca urmare a participării cadrelor didactice la programe de dezvoltare profesională 

bine concepute (Yoon et al, 2007). 

În sistemele de educație moderne, calificarea continuă (dezvoltarea profesională continuă) a 

cadrelor didactice este extrem de importantă pentru cariera lor profesională și pentru calitatea 

activității lor pedagogice la clasă și în afara clasei. 

 

„Abordarea privind învățarea pe toată durata vieții aplicată dezvoltării profesionale a cadrelor 

didactice este esențială pentru a compensa lipsurile existente în formarea inițială a acestora, 

pentru a continua să îmbunătățească calitatea muncii cadrelor didactice și pentru a reține 

personalul eficient în organizațiile educaționale. Acest lucru se datorează faptului că noile 
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generații de elevi, integrarea mai amplă a elevilor cu nevoi speciale în școlile și clasele de masă, 

utilizarea crescândă a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul de predare, 

precum și rolul în schimbare al profesorului la clasă, obligă cadrele didactice să își actualizeze 

în permanență competențele” (OECD, 2019). 

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice poate fi legată de o serie de obiective, printre 

care: actualizarea cunoștințelor individuale privind disciplina pe care o predau; dezvoltarea 

continuă a competențelor individuale și a abordărilor privind predarea; schimbul de informații 

și experiențe cu cadre didactice și cu alți experți externi (OECD, 2020). 

Noul rol al cadrelor didactice moderne 

În ciuda aplicării la scară largă a modelelor și a formelor tradiționale de calificare a cadrelor 

didactice definite în sistemele de învățământ (cursuri top-down pe termen scurt și lung), acestea 

nu sunt întotdeauna îndeajuns de eficiente. Cercetările arată că numai 25% din programele de 

formare îmbunătățesc semnificativ performanța unei organizații, iar 75% din strategiile de 

formare ale corporațiilor sunt fie ineficiente sau rezultatul implementării lor nu poate fi măsurat 

(Simpson, 2020). De aceea în organizațiile moderne pătrund forme de instruire și dezvoltare 

moderne, inclusiv cele educaționale, cum ar fi: 

• Transferul de bune practici (reuniuni comparative) ca mijloc de a face schimb de experiență 

între organizații; 

• „Învățarea în acțiune” este o tehnică în care profesioniștii în pedagogie/ cadrele didactice  

lucrează și studiază împreună; 

• Coaching individualizat pentru dezvoltare profesională (OECD, 2019); 

• Învățarea personalizată, angajamentul personal și sprijinul pentru creativitate și inovație 

din partea cadrelor didactice (Kampen, 2019). 

Odată cu implementarea acestor instrumente noi pentru dezvoltarea profesională, modelul 

calificării continue bazat pe „abordarea bazată pe deficit”, care recunoaște faptul că profesorii 

nu dețin competențe și cunoștințe suficiente și au nevoie de instruire din partea experților 

pentru a dobândi competențele lipsă, își pierde treptat poziția de lider. „Acest lucru se datorează 

faptului că acest model de calificare este conceput „de sus în jos” indiferent de contextul de 

predare și astfel există riscul ca predarea să fie prea abstractă și prea detașată de practica școlară 

și dovedindu-se inutil pentru cadrele didactice” (Bergmark, 2020). Există un argument și o 

impunere crescândă a „unui model pragmatic de dezvoltare profesională”, bazat pe învățarea 
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profesională cu un scop în cadrul organizației, referitor la schimbul de bune practici și menit 

să îmbunătățească performanța elevilor. 

Ca urmare a dezvoltării acestor procese în numeroase sisteme de învățământ, cadrele de 

competență (standardele profesionale) pentru cadrele didactice au fost introduse într-o serie 

de documente legislative. Ele sunt utilizate pentru identificarea cunoștințelor, abilităților și a 

atitudinilor specifice ale cadrelor didactice în contextul formării inițiale a acestora, iar în unele 

țări sunt aplicate și pentru dezvoltarea profesională continuă și/sau pentru dezvoltarea carierei 

cadrelor didactice la toate nivelurile lor de carieră. Pe de altă parte, mai multe elemente din 

Educația 4.0 (vezi Anexa 1), privind dezvoltarea societății informaționale și revoluția 

tehnologică 4.0 sunt introduse cu tot mai mult succes în sistemele educaționale moderne. În 

ultimii doi ani, marcați de o pandemie dezvoltată ca urmare a răspândirii virusului Covid 19, 

acest proces a accelerat în contextul închiderii fizice a școlilor și al utilizării la scară largă a 

diferitele forme de învățare în mediul digital. Aceste condiții schimbate din sistemul 

educațional determină și impun și o schimbare serioasă a rolului și a funcțiilor cadrelor 

didactice în clasă. 

Profesorul modern care lucrează în condițiile transformării digitale adoptă o poziție nouă în 

procesul de învățare, în care el nu este atât de mult o sursă de informații, ci mai degrabă un 

facilitator, mediator, activator, motivator al elevilor săi. În acest sens, el își asumă tot mai mult 

rolul de lider și coach. 

Elevul se află în centrul învățării, acolo unde există disponibile: 

- personalizarea formării - luând în considerare punctele forte și nevoile, visurile și 

problemele, sprijinul necesar și activitățile posibile;  

- învățarea directă de la profesor la elev;  

- crearea condițiilor pentru ca elevii să studieze oriunde și oricând;  

- criterii de succes clare. 

Cadrul didactic are responsabilitatea de leadership pentru implicarea fiecărui copil în 

activitățile școlare, în implementarea sarcinilor de învățare și în proiectele de învățare la 

distanță într-un mediu digital în funcție de abilitățile copilului. Fiecare dascăl adevărat trebuie 

să fie în măsură să recunoască și să știe care sunt diferențele între copii. Potrivit lui Tuisk 

(2012), unele dintre rolurile cadrului didactic depind de cultura școlară și includ: cadrul 

didactic ca și creator al unui climat psihologic de sprijin în comunitatea școlară; cadrul didactic 
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ca sprijin pentru dezvoltarea gândirii creative și independente a elevilor; cadrul didactic ca și 

creator al modurilor de sprijinire a dezvoltării responsabilității. 

Un alt rol al cadrului didactic este acela al unui om de știință-cercetător. Nevoia de a avea 

acest rol apare atât din cauza conștientizării puternice din partea elevilor și a părinților privind 

societatea informațională modernă, cât și din cauza modernizării procesului educațional și a 

introducerii de metode și tehnici inovatoare. Este posibil ca cadrele didactică să nu facă 

descoperiri științifice sau să nu devină oameni de știință în sensul academic al cuvântului, însă 

acest rol este necesar și pentru a preda disciplinele legate de știință. Ca oameni de știință, 

cadrele didactice ar trebui să aibă competențele necesare pentru a măsura, structura conceptul 

cercetării, a prelucra rezultatele, a analiza rezultatele obținute și a aplica în practică rezultatele 

analizei lor. 

În contextul pandemiei de COVID-19, sectorul educației și cadrele didactice se confruntă cu 

provocări noi, mai precis trebuie să se adapteze rapid la cursurile la distanță într-un mediu 

electronic. Cadrele didactice încep să contureze noua normalitate a educației de criză printr-o 

serie de roluri noi: 

• inovatori ai schimbării, deoarece inovația este acum o rutină zilnică pentru fiecare cadru 

didactic și fiecare școală. Fiecare cadru didactic și fiecare școală creează inovații în 

educarea elevilor lor deoarece ei au misiunea de a schimba destine pentru un viitor mai 

bun; 

• jucători în echipă care colaborează cu membrii individuali ai comunității școlare – 

directori, cadre didactice, elevi, personal nedidactic, părinți, etc .; 

• motivatori ai elevilor lor în ceea ce privește învățarea și socializarea. Fiecare cadru 

didactic realizează comunicarea informală și formală cu elevii săi și părinții acestora, 

oferă sprijin pentru lucrul pe o platformă electronică și resurse de învățare, precum și 

procesul lor educațional și bunăstarea lor; 

• mentori pentru elevii lor. Cadrele didactice, ca mentori ai elevilor lor, îi instruiesc pe 

aceștia adaptându-și metodele de predare la posibilitățile oferite de tehnologiile 

electronice, la propriile stiluri de predare și la stilurile de învățare ale elevilor. Acestea 

aduc provocări insuportabile în funcție de potențialul elevilor și inspiră performanțele 

la învățătură, în școală și în viață. 
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Fiecare dintre aceste roluri ale cadrului didactic modern este realizat atât individual de fiecare 

cadru didactic cât și în activitatea în echipă cu celelalte cadre didactice, elevi, părinți, precum 

și în predarea în echipă (co-teaching). 

Predarea în echipă cu două sau mai multe cadre didactice în același timp și în aceleași condiții 

este un model inovator privind predarea în scopul educației incluzive a copiilor/elevilor diferiți 

și pentru toți copiii/elevii din clasă. Acest model de predare este incluziv pentru toți 

copiii/elevii, deși se aplică cu o înțelegere superficială în cazul copiilor/elevilor cu nevoi 

educaționale speciale. În predarea în echipă, este de așteptat să existe niveluri mai ridicate ale 

conținutului de învățare. (Murawski & Swanson, 2001). 

 

Noile dimensiuni ale calificării pedagogice 

Schimbările structurale, tehnologice și pedagogice din organizațiile educaționale impun o 

regândire a întregului concep și a practicii sistemului pentru educarea continuă a cadrelor 

didactice existente. Calificarea specialiștilor în pedagogie ar trebui să urmărească dobândirea 

și dezvoltarea competențelor specialiștilor în pedagogie legate de abilitățile secolului al XXI-

lea, cum ar fi: 

• abilități legate de creativitate, de gândirea critică; lucrul în colaborare cu alți oamenii, 

inclusiv relaționarea; abilitățile de comunicare sau, inclusiv în mediul virtual; 

• abilității privind găsirea și utilizarea informațiilor, diferite medii și tehnologii; abilități 

legate de viață și carieră – printre care se numără abilitățile de rezolvare a problemelor, 

adaptare la schimbare, muncă în echipă, etc. (Gyurova, V., Gyoreva, 2019); 

• abilitățile profesionale și pedagogice necesare cadrelor didactice moderne cum ar fi: 

organizarea situațiilor în tipul formării; gestionarea procesului de formare; implicarea 

elevilor în educația lor; participarea la managementul școlii; informarea și implicarea 

părinților; utilizarea noilor tehnologii; gestionarea propriei îmbunătățiri continue 

(Gospodinov, 2005). 

În condițiile închiderii clădirilor școlilor și implementării „formării de criză” la distanță, este 

necesară o schimbare a formei de desfășurare a calificării continue a cadrelor didactice 

existente – formările trec de la cursuri „față în față” la medii electronice sincrone și/sau 

asincrone. Învățarea online este „un mod eficient pentru cadrele didactice a atinge obiectivele 

academice sau alte obiective motivaționale cum ar fi obținerea certificărilor. Utilizarea 
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instrumentelor electronice în astfel de cursuri online poate fi un mijloc eficient de facilitare a 

predării în echipă și de schimb de experiențe profesionale în cadrul unui grup mic, deoarece 

membrii echipei pot procesa informații, își pot spori cunoștințele și pot discuta despre practici 

de predare inovatoare proprii sau ale altora (Kim & Kim, 2008). 

Posibilitățile și avantajele formei de educație digitală, la distanță, aplicate pentru realizarea 

calificării continue a cadrelor didactice, constau în mare parte în următoarele: 

• acces larg la formarea profesorilor din grupuri diferite;  

• formare direct de la locul de muncă sau de acasă, fără detașare de la obligațiile de bază;  

• calendar de formare flexibil – formarea la o oră convenabilă și fără restricții geografice;  

• intensitatea și durata învățării în funcție de nevoile și de angajamentele individuale ale 

cursanților;  

• preț competitiv și costuri totale reduse cu formarea;  

• utilizarea simplificată și eficientă a uneltelor electronice și sporirea alfabetizării digitale a 

specialiștilor în pedagogie. 

Pe lângă avantajele sale evidente, implementarea învățării la distanță în calificarea cadrelor 

didactice este asociată cu anumite riscuri și dezavantaje cum ar fi: 

• probleme tehnice posibile (defecțiuni ale calculatoarelor, calitate slabă a conexiunii la 

internet);  

• probleme cu identificarea cursanților;  

• nivel insuficient al culturii TIC și al competențelor digitale ale cursanților;  

• problemă legată de protecția drepturilor intelectuale asupra materialelor didactice și a 

drepturilor de autor ale creatorilor materialelor;  

• dificultăți privind adaptarea programei la interesele individuale ale fiecărui cursant;  

• aplicarea limitată a diferitelor abordări pedagogice; 

• probleme cu disciplina personală, controlul de sine, organizarea și responsabilitatea;  

• pierderea abilităților de comunicare verbală;  

• acumularea oboselii vizuale și generale cauzată de lucrul cu unelte electronice 

(Shishmanova, 2014). 
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Structura competențelor cadrelor didactice în școala hibridă 

Sistemele de învățământ din întreaga lume funcționează deja într-un model de învățare hibrid. 

Școala hibridă impune specialiștilor în pedagogie să realizeze o învățare sincronă sau 

asincronă, uneori chiar simultană. În acest model de funcționare a școlii hibride sunt necesare 

ale competențe noi ale cadrelor didactice, care vor fi definite în paragrafele următoare. 

 

Competențele digitale pentru predarea într-un mediu educațional hibrid 

Principalul factor pentru utilizarea cu succes a tehnologiilor digitale în procesul educațional 

este reprezentat de competențele digitale. Ele sunt legate de principalele „așteptări privind 

cunoștințele, abilitățile și atitudinile cadrelor didactice de organizare a procesului de învățare 

într-un mediu electronic, de implementarea suportului de predare și învățare, de obținerea unor 

rezultate de succes privind stăpânirea conținutului de învățare, precum și de capacitatea de a 

activa lucrul independent din partea elevilor prin intermediul utilizării tehnologiilor 

informațiilor și comunicațiilor” (Ordonanța de modificare și completare a Ordonanței privind 

cerințele de stat pentru dobândirea calificării profesionale de „profesor”, Bulgaria, 2021). 

Potrivit Cadrului European de Competențe Digitale pentru Cetățeni, cunoscut și sub numele de 

DigComp (Eurydice, 2019), există 21 de competențe necesare tuturor cetățenilor în societatea 

informațională care crește rapid, structurate în cinci domenii principale: alfabetizarea 

informațională; comunicarea și cooperarea; crearea de conținut digital; siguranța în mediul 

digital; rezolvarea problemelor (Cadrul European de Competențe pentru Cetățeni cu opt 

niveluri de competență cu exemple de utilizare, 2017). 

Pe lângă domeniile de competență enumerate astfel, cadrele didactice au nevoie de competențe 

digitale specifice care să le permită să utilizeze eficient tehnologia la clasă și să implementeze 

cu succes învățarea la distanță într-un mediu electronic. De aceea competențele profesionale 

digitale ale cadrelor didactice și practicile didactice și de învățare conexe sunt luate în 

considerare și definite într-un cadru european comun separat pentru competențele digitale ale 

cadrelor didactice, cunoscut drept DigCompEdu. Deși are un caracter de recomandare și 

îndrumare, acest cadru de competențe poate fi adaptat la elaborarea politicilor naționale și la 

implementarea programelor de formare și de educație continuă pentru cadrele didactice la toate 

nivelurile sistemului de învățământ, de la nivelul preșcolar până la învățământul superior. 
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Cadrul DigCompEdu definește competența digitală a cadrelor didactice sub forma unui sistem 

cu 22 de parametri, împărțit în 6 domenii (Cadrul European pentru Competența Digitală a 

Cadrelor Didactice: DigCompEdu, 2017): 

• Domeniul 1 vizează stăpânirea abilităților digitale într-un mediu profesional mai amplu – 

lucrul cu tehnologiile aferente interacțiunilor profesionale ale cadrelor didactice cu 

colegii, elevii, părinții.  

• Domeniul 2 analizează competențele necesare cadrelor didactice pentru a face alegeri 

responsabile și eficiente pentru crearea, modificarea și gestionarea resurselor 

educaționale digitale. Specialiștii în pedagogie trebuie să aranjeze, modifice, creeze și să 

dezvolte mai departe resursele digitale care urmează să fie utilizate, inclusiv în predarea la 

distanță într-un mediu electronic. Dezvoltarea acestei competențe include protecția datelor 

cu caracter personal conform reglementărilor naționale și europene și respectând legile 

privind drepturile de autor în pregătirea și publicarea resurselor digitale. 

• Domeniul 3 se referă la planificarea, proiectarea și organizarea utilizării tehnologiilor 

digitale în predare. Această competență digitală a cadrelor didactice constă în integrarea 

eficientă a resurselor digitale și aplicarea acestora în diferite stadii ale procesului; în 

utilizarea metodelor de promovare a proceselor de învățare bazată pe colaborare și 

autoreglate. Competențele în acest domeniu se referă la disponibilitatea exprimată a 

cadrelor didactice de a transforma procesul de învățare dintr-un proces organizat și 

condus exclusiv de cadrul didactic într-un proces orientat spre elev, activitatea și 

creativitatea acestuia. Astfel, rolul unui specialist în pedagogie cu competențe digitale se 

schimbă, iar acesta devine un motivator și mentor pentru elevi în activitățile lor 

independente. 

• Domeniul 4 analizează utilizarea tehnologiilor digitale pentru îmbunătățirea strategiilor 

de evaluare existente în vederea creșterii diversității și eficienței formelor și a abordărilor 

utilizare pentru formularea evaluării. Atunci când profesorul integrează cu succes 

tehnologiile digitale în predare, feedback-ul în cursul procesului educațional va fi facilitat 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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și îmbunătățit. În acest fel, cadrul didactic va putea monitoriza mult mai bine progresul 

elevilor și își va putea evalua și adapta strategiile de predare. 

• Domeniul 5 se axează pe potențialul tehnologiilor digitale de a introduce forme de predare 

și strategii de învățare menite să sporească activitatea cognitivă și participarea elevilor la 

procesul de învățare. Educatorii pot spori implicarea personală a cursanților, de exemplu 

atunci când cercetează un subiect, experimentând diferite opțiuni și soluții, descoperind 

legături, soluții creative, etc. prin intermediul tehnologiilor digitale. Cunoscând 

tehnologiile adecvate, cadrele didactice pot utiliza o abordare personalizată în clasă, în 

conformitate cu nivelul de competență, cu interesele și nevoile cursanților individuali. În 

același timp, ei trebuie să prevină exacerbările posibile ale diferențelor existente (de 

exemplu, în accesul la tehnologii digitale sau competențele digitale) și să asigure accesul 

egal al tuturor elevilor, inclusiv al celor cu nevoi speciale. 

• Domeniul 6 include abilitățile necesare specialiștilor în pedagogie pentru a dezvolta 

competența digitală a elevilor. Este una dintre competențele orizontale pe care formatorii 

trebuie să o transmită cursanților lor. Aceasta include alfabetizarea informațională și 

mediatică, comunicarea și cooperarea în mediul digital, crearea de conținut digital, 

utilizarea responsabilă a resurselor digitale, rezolvarea problemelor tehnice. 

Competențele pentru crearea resurselor de învățare și a conținutului de învățare 

Competențele pentru crearea resurselor de învățare și a conținutului de învățare reprezintă una 

din principalele abilități pe care trebuie să le aibă cadrele didactice eficiente care lucrează într-

o școală hibridă. 

Domeniul 2 din Cadrul European DigCompEdu, sus-menționat, se referă la competențele 

specifice necesare cadrelor didactice pentru a crea, modifica și gestiona resursele educaționale 

digitale. Pot fi rezumate două tipuri de competențe: 

• pentru crearea resurselor de învățare – același tip de resurse (numai texte, numai tabele 

ca structuri, numai imagini, numai forme grafice) sau compuse ca o combinație de texte și 

obiecte non-text (diferite combinații între text, tabel, imagine, formă grafică). 

• pentru modificarea resurselor educaționale – opțiunile pentru modificarea resurselor 

educaționale sunt: transformarea unei resurse educaționale de tip text într-o sarcină pentru 

completarea cuvintelor, conceptelor lipsă; dintr-un tabel pentru vizualizarea conținutului 

educațional într-o sarcină în care elevii să completeze elemente lipsă din tabel; dintr-o 
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diagramă pentru vizualizarea unui proces sau aspect într-o sarcină pentru elevi de a adăuga 

elemente, legături, text lipsă. 

Competențele pentru crearea și modificarea resurselor de învățare sunt interrelaționate, 

deoarece ele reflectă esența conținutului de învățare din două puncte de vedere diferite – ca o 

ilustrare și ca o sarcină de efectuat de către elevi (Trifonova, 2018). 

Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice pentru dezvoltarea reduselor de e-învățare 

conduce la îmbunătățirea procesului de învățare într-un mediu electronic, deoarece materialele 

digitale create de cadrul didactic:  

• captivează prin atractivitatea conținutului; 

• provoacă implicarea cognitivă, emoțională și socială a elevilor; 

• provoacă inițiativa și participarea activă; 

• motivează elevii să învețe și să reușească; 

• diversifică formele de prezentare a materialului de studiu; 

• creează condiții pentru evaluarea adaptată, incluzând autoevaluarea elevilor; 

• reprezintă o cerință preliminară pentru comportamentul inovator al viitoarelor cadre 

didactice în rezolvarea problemelor prin utilizarea oportunităților oferite de mediul digital; 

• reprezintă o condiție preliminară pentru depășirea tendințelor negative observate care 

rezultă din multiplicarea resurselor de învățare disponibile de-a gata, distribuite gratuit în 

spațiul digital al rețelei. 

 

Competențele pentru stimularea învățării active de către elevi și a formării competențelor cheie 

ale acestora 

În Domeniul 3 al DigCompEdu o parte dintre competențe sunt legate de disponibilitatea 

exprimată a cadrului didactic de a transforma procesul de învățare dintr-un proces organizat și 

condus exclusiv de el într-un proces orientat spre elev, activitatea și creativitatea acestuia. 

Astfel, rolul un specialist în pedagogie cu competențe digitale se schimbă și acesta devine un 

motivator și un mentor pentru elevi în activitățile lor independente. 

Unul dintre punctele centrale ale Domeniului 5 vizează creșterea activității cognitive și a 

participării elevilor la procesul de învățare, a implicării personale a elevilor, abordarea 

personalizată la clasă, conform nivelului de competență, intereselor și nevoilor cursanților 

individuali, și oferind acces egal tuturor elevilor, inclusiv celor cu nevoi educaționale speciale. 
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Domeniul 6 pune accentul pe dezvoltarea competenței digitale a elevilor ca una dintre 

competențele orizontale pe care formatorii trebuie să le transmită cursanților lor. Include 

alfabetizarea informațională și mediatică, comunicarea și cooperarea în mediul digital, crearea 

de conținut digital, utilizarea responsabilă a resurselor digitale, rezolvarea problemelor tehnice. 

Cadrele didactice au responsabilitatea exclusivă de a sprijini și a provoca elevii să învețe activ 

astfel încât elevii să își poată dezvolta întregul potențial intelectual, cognitiv și creativ și 

punctele forte. În acest context, cadrele didactice trebuie să fie recunoscute și identificate drept 

lideri eficienți în educație. 

Așa cum a remarcat Caena (2017):  

„Cadrele didactice sunt chemate să fie activatori ai învățării cu un scop, nu numai facilitatori, 

fiind creativi în alegerea dintr-o gamă variată de strategii care sunt amestecate și adaptate 

contextului și cursanților.” 

Există trei tipuri de competențe: 

• pentru formarea și îmbunătățirea profilului rolului multidimensional al cadrului didactic. În 

mediul digital și în mediul prezent, îndeplinirea rolurilor individuale de către cadrul didactic 

permite crearea propriului său design al profilului multidimensional al rolului deoarece acest 

design este în permanență într-o poziție de reconfigurare în comunicarea cu elevii; 

• pentru stimularea învățării active în rândul elevilor – aplicarea diferitelor metode de învățare 

activă; pentru realizarea unei instruiri personalizate și profilate; pentru a motiva elevii să învețe, 

performanțele la disciplinele reale, umane și sportive; pentru dezvoltarea și eficiența de sine a 

elevilor; pentru a crea și întreține un climat pozitiv în clasă; pentru a raporta cu privire la 

progresul fiecărui elev; pentru deschiderea față de performanțele așteptate și cele obținute de 

elevi în funcție de originea lor socio-economică și socio-culturală, apartenența etnică și 

religioasă, naționalitate, rasă, etc.; 

• pentru formarea competenței digitale orizontale a cadrului didactic și transferarea acesteia 

către elevi – competența digitală a cadrului didactic oferă oportunități de transfer al 

cunoștințelor și abilităților digitale, a atitudinilor pozitive și responsabile față de resursele 

digitale și de conținutul digital al elevilor, și competența digitală a elevilor determină creșterea 

competenței digitale a cadrului didactic.  
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Conținutul extins al domeniilor descrise poate fi prezentat sub forma unei liste de autoevaluare 

după cum urmează: 

Elementele competenței 
✓ 

gestionarea clasei ca o comunitate de învățare și dezvoltare  

expertiza adaptativă a cadrelor didactice ca răspuns la diferitele nevoi de învățare 

ale elevilor 

 

acceptarea pozitivă a diferențelor dintre elevi ca o resursă pentru un mediu 

educațional eficient 

 

recunoașterea punctelor forte ale fiecărui elev și stimularea exprimării propriilor 

abilități 

 

recunoașterea nevoilor individuale ale fiecărui elev în procesul diferitelor 

interacțiuni 

 

atitudinea față de dezvoltarea strategiilor de predare către elevii cu diferențe 

manifestate ale calităților și abilităților lor 

 

o atitudine pozitivă față de învățarea între egali ca resursă pentru cadrul didactic ca 

lider al clasei 

 

realizarea relațiilor de parteneriat cu elevii pe baza elaborării comune a regulilor și 

a evidențierii traiectoriilor personale pentru învățare, performanțe și dezvoltarea 

personală 

 

afirmarea încrederii în abilitățile elevilor și crearea de condiții pentru participarea 

lor la luarea deciziilor 

 

disponibilitatea pentru aplicare activă a posibilităților tehnologiilor informaționale 

și comunicaționale în învățarea sincronă în mediul electronic de învățare la distanță 

și în forma de învățare combinată 

 

disponibilitatea pentru implicarea activă în activitățile de formare a interesului  

disponibilitatea de a stimula relația dintre elevi în direcția sprijinirii reciproce și a 

înțelegerii partajate, inclusiv într-un mediu electronic 

 

disponibilitatea și atitudinea pozitivă față de realizarea eficientă a legăturilor 

interdisciplinare și a integrității în procesul de învățare 

 

utilizarea practicilor și a tehnologiilor de reflecție în și prin procesul de învățare  
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predarea folosind sinergia dintre teorie, practică și reflecția critică cu privire la 

bunele și cele mai bune practici 

 

utilizarea uneltelor Internet pentru a crea resurse digitale de învățare  

lucrul cu platformele digitale cu resurse electronice de învățare pregătite  

realizarea unei autoevaluări reale și a unei atitudini pozitive față de auto-

îmbunătățirea lor profesională în calitate de profesioniști adaptativi 

 

menținerea interesului față de inovare, cunoștințele integrate, lecțiile integrative și 

cooperarea dintre elevi 

 

 

Competențele pentru evaluarea obiectivă a elevilor în învățarea într-un mediu educațional 

hibrid 

Activitățile legate de evaluarea cunoștințelor și abilităților elevilor reprezintă o componentă 

importantă a procesului de învățare, iar rolul lor principal este acela de a stabili și măsura 

rezultatele obținute privind învățarea, precum și de a monitoriza progresul individual al 

elevilor. 

Rezultatele evaluării oferă cadrelor didactice și elevilor informații despre eficiența procesului 

de învățare și identifică domenii de îmbunătățire care urmează să fie acoperite în activitățile de 

învățare ulterioare.  

În acest sens, competențele cadrelor didactice privind aplicare abordărilor, formelor și 

metodelor adecvate de evaluare a performanței elevilor sunt foarte importante pentru calitatea 

procesului de învățare. Cadrele didactice competente dau dovadă de „adecvare și onestitate în 

evaluarea performanței elevilor, au o atitudine de aplicare a funcției de stimulare a evaluării 

pentru realizarea progresului în dezvoltarea elevilor” (Ordonanța de modificare a Ordonanței 

privind cerințele de stat pentru dobândirea calificărilor profesionale de „profesor”, 2021). 

În general, cadrele didactice utilizează evaluarea tradițională în educația hibridă. De aceea în 

diferite formări de calificare este importată abilităților specialiștilor în pedagogie referitoare la 

diferite forme și unelte de evaluare cum ar fi: 

• evaluarea sincronă și asincronă online, în timp real sau pentru o perioadă de timp (cu sarcină 

cu termen limită); 
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• evaluarea în funcție de numărul de participanți: grup sau individual (individul se poate afla 

în fața unui grup sau poate fi testat individual); 

• evaluarea cu test online: elaborarea unui test cu întrebări închise, elaborarea unui test cu 

întrebări închise și deschise, cu (fără) trimitere automată a răspunsurilor corecte și a 

rezultatului după completarea testului; 

• evaluarea cu activitate scrisă (document tip text), examinare scrisă prin completarea de 

formulare online; 

• evaluarea prin examinare orală; 

• evaluarea produsului final prezentat de elevi – lucrare individuală scrisă pentru evaluare, 

lucrare scrisă de grup pentru evaluare, rezultatul testului individual, înregistrarea lucrării 

pe un „panou”, înregistrarea opiniei/răspunsului la o întrebare. 

Domeniul 4 din DigCompEdu analizează necesitatea cadrelor didactice de a utiliza tehnologiile 

digitale pentru îmbunătățirea strategiilor de evaluare existente în vederea sporirii diversității și 

a eficienței formelor și abordărilor utilizate pentru formularea evaluării. În acest sens, în 

procesul de calificare continuă este necesară dezvoltarea competențelor specialiștilor în 

pedagogie referitoare la evaluare și la noilor abordări și principii legate de evaluarea 

formativă. Evaluarea formativă este un proces continuu care permite „colectarea de informații 

despre punctele forte și slabe ale învățării, axându-se pe ceea ce pot face copiii, mai degrabă 

decât pe punctele slabe și greșelile lor. 

Evaluarea este formativă atunci când informațiile primite în urma acesteia sunt utilizate efectiv 

ca factor pentru adaptarea formării în direcția realizării anumitor obiective educaționale 

(Garov, K., K. Tsarev, 2017). Astfel, utilizarea acestui tip de evaluare conferă elevilor liniște 

sufletească și încredere și sporește eficacitatea învățării lor. În acest sens, evaluarea formativă 

ar trebui să fie formată ca o abilitate profesională cheie a cadrelor didactice. Mai precis, acestea 

sunt abilități atitudini legate de: 

• furnizarea unui feedback pozitiv și constructiv ca un instrument cheie pentru a evidenția 

modurile de îmbunătățire a performanței elevilor; 

• colectarea constantă de informații în trei direcții: obiectivele formării; dovezi privind 

situația actuală a elevului; moduri de reducere a discrepanțelor între cele două; 

• identificarea punctelor forte și a slăbiciunilor în activitățile de învățare ale elevilor; 

• utilizarea uneltelor și a criteriilor de evaluare valide cum ar fi: autoevaluarea, evaluarea de 

către colegi și evaluarea performanței; 
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• evaluarea prin intermediul unui portofoliu ca un set de materiale didactice care sunt 

colectate prin interacțiunea dintre elevi și profesori și sunt un indicator al dezvoltării 

educaționale a elevilor; 

• evaluarea produselor electronice și online ale activităților de învățare a elevilor cum ar fi 

blocurile, site-urile Internet, materialele electronice.  

 

Competențe pentru implicarea comunității familiilor ca partener în învățarea într-un mediu 

hibrid 

Parteneriatul eficient dintre școală și comunitățile de familii este un proces complex bazat pe 

încredere reciprocă, înțelegere, răbdare și partajarea unui obiectiv de solidaritate comun, 

participare și acțiune. Parteneriatul în procesul educațional cu comunitatea de familii este 

important în multe dimensiuni și spații, și extrem de important în învățarea la distanță într-un 

mediu electronic. Potrivit UNICEF (2012), cooperarea din partea părinților are beneficii 

potențiale pentru toate părțile. Printre acestea se numără: 

• îmbunătățirea relațiilor și a interacțiunilor cu copiii. Părinții devin mai receptivi și mai 

sensibili la nevoile copiilor și mai încrezători în abilitățile lor părintești. 

• îmbunătățirea înțelegerii domeniul pedagogiei cu privire la cultura și diversitatea din 

familiile elevilor lor. Cadrele didactice se simt mai în largul lor la muncă, ceea ce le 

îmbunătățește starea de spirit. 

• îmbunătățirea reputației școlii per ansamblu prin implicarea mai activă a părinților.  

Un parteneriat bun între familie și școală este esențial pentru sporirea performanței școlare, 

a competențelor sociale și emoționale și a bunăstării elevilor. 

Dezvoltarea competențelor pentru includerea comunității familiilor ca partener în învățarea la 

distanță într-un mediu electronic este asociată cu participarea la activitățile de calificare, 

inclusiv într-un mediu hibrid, conducând la formarea acestor competențe ale cadrelor didactice. 

Mai precis, este vorba despre abilități și atitudini privind: 

• recunoașterea și respectarea punctelor forte și a deciziilor educaționale individuale ale 

comunității familiale referitoare la probleme cum ar fi utilizarea de dispozitive electronice 

specifice, momentul utilizării, prezența sau absența controlului parental asupra lucrului cu 

dispozitivul și rețeaua; 
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• recunoașterea principalelor caracteristici ale mediului familial, care influențează 

dezvoltarea și educarea elevului; 

• determinarea influenței tipurilor specifice de familii asupra dezvoltării și educării copiilor 

lor, atât în mediul real cât și în cel electronic; 

• stabilirea și utilizarea anumitor modele pentru comunicarea electronică (prin platforma 

electronică a școlii, e-mail, rețele sociale, telefon, etc.); 

• interacțiunea cu comunitatea familiilor pentru a preveni riscul de abandon al sistemului de 

învățământ; 

• motivarea comunității familiilor în vederea implicării sale active în activitățile de interes 

organizate de școală, inclusiv a activităților și evenimentelor virtuale; 

• utilizarea practicilor reflective în interacțiunile cu comunitatea familiilor; 

• sfătuirea reprezentanților comunității familiilor să sprijine procesul de învățare de acasă 

într-un mediu electronic. 

 

Competențe pentru proiectarea și reproiectarea procesului de formare 

Pentru calificarea specialiștilor în pedagogie sunt importante modelele de completare și 

extindere a disciplinelor tradiționale cu așa-numitele „Patru C”: gândirea critică, comunicarea, 

creativitatea și colaborarea privind abilitățile referitoare la viață, medii și carieră, și utilizarea 

tehnologiei (potrivit lui Kilvert, 2001). 

Competențele care ar trebui dezvoltate de specialiștii în pedagogie pot fi rezumate în lista 

următoare: 

• aplicarea abordării privind competențele în formare; 

• cunoașterea profilului individual al fiecărui elev – stiluri de învățare, preferințe senzoriale; 

interese și potențial; 

• disponibilitatea de a adapta metodele, uneltele, abordările la nevoile, abilitățile, interesele 

individuale ale elevilor pentru ca fiecare din ei să își poată îmbunătăți rezultatele și să 

reușească în activitățile de învățare; 

• utilizarea flexibilității în stilurile de predare; 

• responsabilitatea organizării utilizării integrale a timpului petrecut la școală în beneficiul 

dezvoltării fiecărui elev în clasă; 
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• introducerea reflectării asupra activității efectuate în clasă, a reușitelor și eșecurilor în 

activitate, autoanalizei și criticii de sine; 

• disponibilitatea pentru dezvoltarea de sine; 

• abilitatea de a dezvolta gândirea critică, comunicarea, creativitatea și cooperarea atât 

privind propria lor dezvoltare profesională cât și a elevilor; 

• creșterea conștientizării profesionale privind bunele și cele mai bune practici atât privind 

predarea unui anumit conținut de învățare cât și a interacțiunilor în echipă între elevi în 

clasă și crearea de interacțiuni interdisciplinare între elevi și alți profesioniști; 

• disponibilitatea de a aplica activ posibilitățile oferite de tehnologiile informaționale și 

comunicaționale în învățarea sincronă la distanță în mediul electronic și într-o formă de 

învățare combinată. 

 

Competențe pentru lucru în echipă și predarea comună într-un mediu educațional hibrid 

Echipele pedagogice din sistemele educaționale moderne reflectă diferite forme de cooperare 

între cadrele didactice și alți specialiști în pedagogie într-o anumită instituție educațională cu 

privire la diferite subiecte legate de planificarea, organizarea și desfășurarea procesului 

educațional. Pentru organizațiile educaționale actuale, echipele eficiente reprezintă o cerință 

preliminară invariabilă pentru rezultate de calitate. Astfel, unul dintre factorii principali pentru 

desfășurarea cu succes a procesului de învățare modernă este dezvoltarea competențelor 

cadrelor didactice pentru munca în echipă. Aceste competențe se referă la o atitudine pozitivă 

față de nevoia de a lucra împreună cu toți specialiștii în pedagogie (Ordonanța de modificare 

și completare a Ordonanței privind cerințele de stat pentru dobândirea calificării profesionale 

de „profesor”, Bulgaria, 2021). 

Mai precis, aceste competențe se referă la: 

• desfășurarea de situații pedagogice/lecții comune; 

• discutarea și planificarea de măsuri specifice pentru progresul copiilor/elevilor; 

• voința de a împărtăși informații cheie cu echipa, în ciuda faptului că în acest fel altcineva 

poate avea o performanță mai bună; 

• rezolvarea conflictelor în mod constructiv; 

• reflectarea privind creșterea individuală și contribuția la echipă; 

• ascultarea eficientă; 
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• elaborarea de obiective comune pentru activitatea echipei; 

• elaborarea de proceduri eficiente pentru funcționarea echipei; 

• luarea de decizii comune. 

Competențele pentru munca în echipă a specialiștilor în pedagogie sunt obținute în cea mai 

mare măsură prin așa-numita „predare în comun” dintre două sau mai multe cadre didactice în 

același timp și în aceleași condiții – într-o sală de clasă comună sau într-un mediu electronic 

comun (sincron sau asincron). În predarea în comun, se obține o intensitate mai ridicată a 

predării și astfel este de așteptat să se obțină niveluri mai ridicate ale conținutului învățării 

(Murawski, Swanson, 2001). 

Competențe privind educația incluzivă în școli 

În anul 2021, Agenția Europeană pentru Nevoi Educaționale Speciale și Educație Incluzivă a 

formulat un profil al cadrului didactic incluziv (EASNIE, 2012). Profilul dezvoltat prevede că 

atitudinea cu care cadrele didactice abordează copiii și înțelegerea însăși a problemei necesită 

anumite cunoștințe și un anumit nivel de înțelegere. Au fost stabilite patru valori principale 

care sunt fundamentale pentru competențele cadrelor didactice în educația incluzivă. Acestea 

includ: 

• abilitatea de a evalua oportunitățile diferite ale elevilor – acceptarea diferențelor dintre elevi 

ca o resursă și un avantaj valoros pentru învățare. Domeniile de competență configurate 

pentru această valoare sunt: înțelegerea conceptului de educație incluzivă; opinia de vedere 

a cadrului didactic privind diferențele dintre elevi; 

• sprijinul pentru toți elevii – cadrele didactice vor avea așteptări ridicate privind 

performanțele tuturor elevilor. Domeniile de competență configurate pentru această valoare 

sunt: promovarea învățării școlare, practice, sociale și emoționale a tuturor elevilor; 

abordări eficiente ale predării într-o clasă în care toți elevii învață împreună; 

• munca în echipă – colaborarea și munca în echipă sunt abordări de bază pentru toate cadrele 

didactice. Domeniile de competență configurate pentru această valoare sunt: lucrul cu 

părinții și familiile; lucrul în comun cu alți specialiști din domeniul educației; 

• dezvoltarea profesională personală – predarea reprezintă de asemenea învățare pentru 

cadrele didactice. Domeniile de competență configurate pentru această valoare sunt: 

cadrele didactice ca practicieni reflectivi; diploma în domeniul educațional este doar baza 

pe care sunt dezvoltate abilitățile profesionale.  
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Un cadru de monitorizare a calității predării într-un mediu educațional fizic, digital sau 

hibrid 

Revizuirea competențelor enumerate permite propunerea unui cadru conținând criterii de 

utilizat pentru evaluarea calității predării în diferite medii educaționale. Cadrul include domenii 

de observație, indicatori și criterii și poate fi utilizat ca instrument de autoevaluare de către 

profesioniștii în pedagogie și ca bază pentru un program de dezvoltare profesională bazat pe 

relația de mentorat prezentată în Capitolul 2 al metodologiei de față. 

Fiecare indicator prezintă 4 niveluri (criterii) de performanță, cărora le sunt atribuite valori 

cantitative (1 – indicatorul dat este acoperit aproape integral, 4 – indicatorul dat nu este 

acoperit) și calitative.  

Complexitatea unui cadru poate face dificilă utilizarea acestuia ca unealtă de monitorizare într-

o singură lecție. Se recomandă ca atunci când se specifică procesul de observare dintre cadrul 

didactic-mentor și cadrul didactic observator, să fie specificat un element/subiect specific 

pentru observații (exemplu: domeniu de observație – Formularea de obiective adecvate și 

structurarea și prezentarea conținutului de învățare). 

Cadrul este o versiune adaptată și actualizată a Hărții de Observare a Cadrului Didactic, 

elaborată de British Council din Bulgaria în parteneriat cu Institutul Național pentru Formarea 

Directorilor de Școli (NIOKSO) și cu Institutul Național pentru Leadership Școlar și Servicii 

pentru Copii din Marea Britanie. 
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Cadrul de indicatori și criterii pentru monitorizarea unei lecții 

Sfera de 

competență a 

monitorizării 

Indicator Nivel Criteriu 
✓ 

1. Formularea 

obiectivelor 

adecvate și 

structurarea și 

prezentarea 

conținutului 

educațional 

1.1.Formularea 

obiectivelor 

1 Obiective formulate clar și precis care sunt foarte adecvate pentru capacitățile și nevoile elevilor.  

2 Formularea obiectivelor care corespund curriculei și sunt adecvate pentru capacitățile elevilor.  

3 
Obiective formulate vag și incomplet care nu corespund curriculei și/sau sunt necorespunzătoare pentru 

abilitățile elevilor. 
 

4 Nu formulează obiective.  

1.2. Prezentarea 

conținutului 

educațional 

1 

Foarte de înțeles și accesibil, adecvat obiectivelor lecției și în concordanță cu abilitățile elevilor. La fiecare 

etapă a lecției rezumă opiniile elevilor, oferă feedback de la aceștia. Implica elevii în prezentarea de conținut 

nou. 

 

2 
Prezentarea îndeplinește suficient de bine obiectivele lecției și posibilitățile elevilor. Rezumă opiniile elevilor. 

Solicită feedback. Implică parțial elevii în prezentarea conținutului nou. 
 

3 
Prezentarea este vagă și adaptată insuficient la abilitățile elevilor. Prezentată în principal ca un monolog de către 

profesor. Rareori caută feedback de la elevi și nu participă la transmiterea noii lecții. 
 

4 
Prezentarea nu corespunde obiectivelor lecției și/sau abilităților elevilor. Nu există feedback din partea elevilor 

și ei nu participă efectiv la procesul de învățare. 
 

1.3. Ritmul predării  

1 
Menține un ritm de lucru optim, conexiunile dintre componentele lecției sunt clare și logice. Conduce clasa în 

mod flexibil, urmând obiectivul final, și modifică etapele de lucru, dacă este cazul. 
 

2 
Durata alocată componentelor individuale ale lecției este suficientă pentru a atinge obiectivele planificate pentru 

lecție. Aderă cu strictețe la activitățile planificate în cursul etapelor lecției. 
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3 
Ritmul de lucru permite realizarea parțială a obiectivelor lecției. Nu există conexiuni logice între componentele 

individuale, activitățile desfășurate nu corespund subiectului lecției. 
 

4 
Nu se potrivește în cadrul clasei, nu există conexiune logică între componentele lecției, activitățile sunt haotice 

și servesc doar scopului propriu. 
 

1.4. Legături 

transcuriculare 

1 Realizarea conexiunilor intercuriculare și transcuriculare cu diferite discipline academice.  

2 
Legături intercuriculare și transcuriculare implementate în cadrul unui domeniu educațional (exemplu: limbi 

străine). 
 

3 Realizarea numai a legăturilor intercuriculare.  

4 Nerealizarea legăturilor intercuriculare și transcuriculare.  

2. Utilizarea 

diferitelor metode, 

abordări și 

tehnologii în 

predare 

2.1. Metode de 

predare 
1 

Aplică metode de predare foarte diverse și interactive în toate stadiile lecției, specifice pentru mediul fizic, 

digital și hibrid. 
 

2 Aplică parțial metode de predare diverse și interactive.  

3 Aplică metode de predare tradiționale.  

4 Nu aplică o varietate de metode de predare.  

2.2. Utilizarea TIC și 

a altor unelte 

didactice 

1 

Utilizează o varietate de unelte didactice pentru a ilustra conținutul de învățare, care sunt selectate 

corespunzător și conform obiectivelor lecției. Aplică cu abilitate și la momentul oportun o varietate de forme 

TIC sincrone și asincrone. 

 

2 
Utilizează parțial unelte didactice pentru a ilustra conținutul de învățare, care corespund obiectivelor lecției. 

Aplică TIC. 
 

3 Utilizează suporturi didactice depășite care nu corespund obiectivelor și conținutului lecției.   
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4 Nu utilizează unelte didactice.  

2.3. Prezentarea 

1 

Explicațiile și afirmațiile profesorului sunt accesibile și logice, clare și de înțeles. Înainte de a trece la o parte 

nouă, profesorul se asigură că totul este bine înțeles. Atunci când prezintă programa, profesorul poate implica 

atenția elevilor și forma un interes față de subiect. 

 

2 
Explicațiile și prezentarea oferite de profesor sunt clare și ușor de înțeles. Atunci când prezintă programa, 

profesorul poate implica atenția elevilor. 
 

3 
Explicațiile și prezentarea oferite de profesor nu sunt clare și suficient ușor de înțeles. Implică atenția elevilor în 

prezentarea programei, dar pentru scurt timp. 
 

4 
Explicațiile și prezentarea oferite de profesor nu sunt accesibile și logice, clare și de înțeles. Implică atenția 

elevilor în prezentarea curriculei, dar pentru scurt timp. 
 

2.4. Abordarea 

personalizată 

1 

Creează un mediu suportiv pentru elevii cu nevoi educaționale specifice și îi motivează să participe la procesul 

educațional, precum și pentru copiii din alte grupuri etnice care au dificultăți educaționale primind materiale 

educaționale și pedagogice în forma corespunzătoare.  

În același timp, sprijinind și lucrând cu copiii supradotați.  

 

2 

Aplică o abordare individuală și diferențiată cu copiii și elevii care au dificultăți de învățare (copiii și elevii cu 

nevoi educaționale specifice, cei care provin din alt grup etnic, etc.), primind materiale educaționale și de 

formare.  

Sprijină și lucrează cu copiii supradotați. 

 

3 

Aplică o abordare individuală și diferențiată parțial cu unii dintre copiii și elevii cu nevoi educaționale speciale 

și cu cei de altă origine etnică.  

Copiii supradotați nu fac activități suplimentare. 

 

4 

Nu aplică o abordare individuală; copiii cu nevoi educaționale speciale și cei de altă origine etnică sunt izolați și 

nu participă la procesul de învățare. 

Copiii supradotați nu fac activități suplimentare. 
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3. Interacțiunea cu 

elevii 

3.1. Abilitățile de 

comunicare 

1 

Dispune de un nivel ridicat de tehnici pentru formularea de întrebări accesibile și ușor de înțeles, care necesită 

răspunsuri aprofundate și aplicare a ceea ce s-a învățat, prin intermediul unei activități maxim de creative. 

Cadrul didactic poate asculta elevii, îi poate încuraja și sprijini să își exprime diferite opinii, să dezvolte mai 

mult ceea ce se spune. Stimulează elevii să fie activi, să facă sugestii, să pună întrebări. 

Contactul dintre cadrul didactic și elevi este reciproc și în ambele sensuri. Acesta lucrează cu întreaga clasă, nu 

numai cu anumiți elevi. Utilizează comunicarea pentru reducerea tensiunilor acolo unde este cazul. 

 

2 

Formulează întrebări accesibile și ușor de înțeles care necesită răspunsuri aprofundate și aplicarea a ceea ce s-a 

învățat. Poate asculta elevii, le dă ocazia să exprime opinii diferite. 

Contactul dintre profesor și elevi este reciproc și în ambele sensuri. Inspiră emoție pozitivă. Lucrează cu 

aproape toți elevii din clasă, nu numai cu anumiți elevi. 

 

3 

Întrebările puse de profesor nu sunt bine formulate și nu necesită  răspunsuri aprofundate. Profesorul poate 

asculta elevii, dar nu le dă ocazia să se exprime și să își susțină părerile personale. 

Contactul dintre profesor și elevi este impus și este cu un singur sens. Lucrează numai cu anumiți elevi. 

 

4 

Formulează întrebări de neînțeles care necesită adesea răspunsuri monosilabice și scurte. Nu știe cum să asculte 

elevii, îi întrerupe și le impune opinia sa. Contactul dintre profesor și elevi este impus și cu un singur sens. Nu 

există o atmosferă de dialog și cooperare. 

 

3.2. Rezultatele 

elevilor în clasă 

1 
Elevii pot face față rapid tuturor sarcinilor, lucrează suplimentar în mod independent și oferă opțiuni de 

schimbare a liniei lecției, după caz. Elevii cu nevoi educaționale speciale sunt într-un mediu care îi sprijină. 
 

2 

Elevii reușesc să facă față principalelor sarcini, efectuează sarcini suplimentare conform instrucțiunilor și 

exprimă opinii privind opțiunile propuse de schimbare a liniei lecției, după caz. Elevii cu nevoi educaționale 

speciale lucrează în ritmul lor. 

 

3 Elevii fac față unora dintre sarcinile date.  

4 
Elevii nu fac față sarcinilor. Elevii care reușesc și cei care rămân în urmă lucrează la același volum și în același 

ritm, fără a se lua în considerare nevoile lor individuale. 
 

1 Efectuează activități educaționale cu valori universale de nivel înalt, precum umanismul și democrația în 

procesul de predare a lecției. Stabilește o atmosferă de încredere și toleranță. Orice comportament nesatisfăcător 
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3.3. Educația și 

socializarea 

este corectat în mod eficient. Oferă un exemplu personal printr-un aspect corect și un echilibru al manifestărilor 

comportamentale și emoționale, care inspiră respect și stimă. 

2 

Efectuează activități educaționale cu valori universale de nivel înalt, precum umanismul și democrația în 

procesul de predare a lecției. Stabilește o atmosferă de încredere și toleranță. Se străduiește să corecteze orice 

comportament nesatisfăcător. Oferă un exemplu personal printr-un aspect corect și un echilibru al manifestărilor 

comportamentale și emoționale, care inspiră respect. 

 

3 

Implementează elementele valorilor educaționale universale, precum și umanismul și democrația în procesul de 

predare a lecției. Caută să creeze o atmosferă de încredere și toleranță. 

Se străduiește să corecteze orice comportament nesatisfăcător. Are un aspect relativ corect, dar nu este suficient 

de echilibrat în ceea ce privește manifestările comportamentale și emoționale. 

 

4 

Nu efectuează activități educaționale. Nu există o atmosferă de încredere și toleranță. 

Nu corectează comportamentul nesatisfăcător al elevilor. Există o lipsă a echilibrului manifestărilor 

comportamentale și emoționale. Profesorul nu poate servi drept exemplu din punct de vedere al aspectului său. 

 

3.4. Munca în echipă 

1 
Când stabilește sarcini pentru munca în echipă, elevii sunt organizați rapid, iar munca lor este foarte eficientă, 

dându-le ocazia să își arate abilitățile. 
 

2 
Când stabilește sarcini pentru munca în echipă, elevii sunt organizați rapid, iar munca lor este eficientă, 

majoritatea elevilor arătându-și abilitățile. 
 

3 
Când stabilește o sarcină pentru munca în echipă,elevii sunt organizați lent, munca nu este eficientă și lucrează 

numai o parte dintre elevi care își arată abilitățile. 
 

4 Elevii nu au abilități de lucru în echipă. Munca în echipă nu este utilizată în clasă.  

4. Evaluarea 

performanței 

elevilor 

4.1. Metode de 

evaluare a 

cunoștințelor și 

abilităților 

1 
Utilizează o gamă vastă de metode de evaluare și de autoevaluare de către elevi. Rezultatele așteptate de cadrul 

didactic sunt clar formulate. Evaluările cadrului didactic sunt obiective și foarte bine motivate. 
 

2 
Utilizează o varietate de metode de evaluare. Elevii sunt la curent cu rezultatele așteptate de cadrul didactic. 

Evaluările cadrului didactic sunt obiective și motivate. 
 



 
33 

 

3 
Utilizează metode de evaluare tradiționale. Elevii nu sunt la curent cu rezultatele așteptate la materia respectivă. 

Notele acordate de cadrul didactic sunt nejustificate, adesea subiective. 
 

4 
Utilizează metode de evaluare tradiționale. Elevii nu sunt la curent cu rezultatele așteptate la materia respectivă. 

Notele acordate de cadrul didactic sunt nejustificate, adesea subiective. 
 

5. Planificarea 

activităților de 

învățare, selectarea 

și crearea resurselor 

de învățare, inclusiv 

cele digitale 

5.1. Sarcinile elevilor 

planificate pentru 

clasă 

1 

A fost realizată înainte o selectare și aranjare adecvată a sarcinilor planificate pentru clasă. Acestea sunt clar 

planificate și pregătite. Timpul alocat fiecăreia dintre ele, incluzând sarcinile asincrone într-un mediu electronic, 

este foarte bine măsurat și suficient pentru implementarea lor. Respectă întrutotul subiectul/activitatea și implică 

analiza, transferul de cunoștințe către situații noi, precum și aplicare a ceea ce s-a învățat printr-o activitate cu 

maximum de creativitate. 

 

2 

Sarcinile programate pentru clasă sunt atent planificate și pregătite, inclusiv într-un mediu electronic asincron. 

Timpul alocat fiecăreia dintre ele este suficient pentru implementare. Este conform cu subiectul/activitatea și 

implică transferul de cunoștințe noi către situațiile noi, precum și aplicarea a ceea ce este învățat prin transferul 

către o situație necunoscută. 

 

3 

Sarcinile programate pentru clasă are nu sunt selectate și pregătite suficient de bine; timpul alocat fiecăreia 

dintre ele nu este bine măsurat pentru implementarea sa. Ele nu se referă suficient la ceea ce se studiază. Nu 

există aplicabilitate practică a cunoștințelor în implementarea lor. Nu există activitate creativă. 

 

4 

Sarcinile planificate pentru clasă are nu sunt selectate corespunzător. Timpul alocat fiecăreia dintre ele nu este 

bine măsurat pentru implementarea sa. Nu au legătură cu subiectul studiat și nici aplicabilitate practică a 

cunoștințelor în implementarea lor. Există o lipsă de activitate de analiză și creativă. 

 

5.2.Tema de casă 

1 

Tema de casă prestabilită este utilizată eficient pentru atingerea obiectivelor activității de învățare, inclusiv 

activitățile de învățare într-un mediu electronic asincron. Este oportun să planificați temele pentru următorul 

curs, inclusiv unul bazată pe munca în echipă a elevilor într-un mediu real și online. 

 

2 
Tema prestabilită este utilizată pentru atingerea obiectivelor activității de învățare și este planificată o temă 

adecvată pentru cursul următor. 
 

3 Utilizare necorespunzătoare și insuficientă a temei de casă.  

4 Nu verifică tema de casă și/sau nu dă temă de casă.  
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5.3.Materiale 

pregătite pentru clasă 

1 

Materialele de formare și educaționale pregătite pentru clasă sunt pregătite cu precizie și corespund pe deplin 

subiectului/activității. Există o varietate de materiale în legătură cu diferitele nevoi ale elevilor și cu contribuția 

acestora la dezvoltarea elevilor. 

 

2 

Materialele de formare și educaționale pregătite pentru clasă sunt pregătite înainte și corespund 

subiectului/activității. Există o varietate de materiale în legătură cu diferitele nevoi ale elevilor și contribuie la 

dezvoltarea elevilor. 

 

3 
Materialele de formare și educaționale pregătite pentru clasă nu corespund pe deplin subiectului/activității. Nu 

există nicio diferențiere legată de nevoile diferite ale elevilor și nu au nimic de-a face cu dezvoltarea elevilor. 
 

4 Nu există materiale pregătite.  

5.4. Mijloace tehnice 

și didactice pregătite 

1 

Se preconizează utilizarea diferitelor mijloace didactice și tehnice, deoarece fiecare dintre ele a fost testat în 

prealabil, iar utilizarea sa în cursul lecției este definită cu precizie și corespunde subiectului/activității pentru 

care este prevăzut. 

 

2 
Se folosesc mijloace didactice și tehnice, care au fost pretestate. Există o corespondență între subiect/activitate 

și tipul de instrumente alese de profesor 
 

3 
Mijloacele didactice și tehnice sunt folosite independent, ceea ce nu corespunde suficient cu 

subiectul/activitatea. 
 

4 Nu există o utilizare a mijloacelor educaționale și tehnice.  
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Capitolul 2 - Model de dezvoltare profesională personalizată a cadrelor didactice  

 
Revizuirea practicii și a teoriei în domeniul dezvoltării personale și profesionale a specialiștilor 

în pedagogie dă ocazia pentru a oferi un model structurat care evidențiază un algoritm al pașilor 

de bază pentru dezvoltarea profesională. 

 

Modelul poate fi reprezentat grafic după cum urmează: 

Graficul 1 - Model de dezvoltare profesională a specialiștilor în pedagogie 

 

 

Dezvoltarea profesională începe cu procesul de planificare a acesteia. Analiza SWOT a 

competențelor din poziția momentului specific poate fi utilizată ca punct de pornire pentru 

această planificare și pentru definirea viziunii pentru dezvoltare. Printre problemele cheie care 

pot fi utilizate în această analiză se numără următoarele: 

• Ce vreau să învăț? 

3. 

Autoeficacitatea

4. Rețeaua de 

obiective

5. Proiectarea 

învățării

6. Implementarea a 

ceea ce s-a învățat

7. Feedback

8. 

Coaching/mentorat

9. (Auto) reflecția

10. Analiza dezvoltării 

de sine

1.Viziune pentru 

dezvoltare

2. Analiza SWOT a 

competențelor
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• La ce vreau să fiu mai bun? 

• Ce vreau să schimb în munca mea? 

• Cum pot găsi cele mai bune și mai potrivite calificări? 

• Cum pot implementa învățarea independentă pentru dezvoltarea profesională? 

• Cum structurez un plan de acțiune pentru a-mi spori competențele profesionale? 

• Cum îmi pot măsura progresul? 

Ca un pas următor în model, profesorul își evaluează propria eficiență. Auto-eficiența cadrului 

didactic se referă la credința acestuia în abilitățile sale de a face față cu succes sarcinilor, 

responsabilităților și provocărilor legate de rolul său profesional (ex. sarcini didactice, 

gestionarea problemelor cu disciplina în sala de clasă, etc.). (Caprara et al., 2006). Așa cum 

remarcă Barni et all (2019), „valorile personale ale cadrelor didactice sunt predictori importanți 

ai auto-eficienței acestora. Mai precis, protejarea valorilor este legată în mod pozitiv de auto-

eficacitatea cadrelor didactice, atât pentru aceste cadre didactice ghidate de motive controlate 

în munca lor, cât și pentru cadrele didactice ghidate de motivații autonome. …respectarea 

normelor și menținerea stabilității în domeniul educației (unde cadrele didactice trebuie să se 

simtă responsabile pentru transmiterea cunoștințelor și pentru „grija” față de elevi) le face pe 

cadrele didactice să se simtă încrezătoare în planificarea, organizarea și implementarea 

activităților necesare pentru atingerea obiectivelor educaționale. 

În etapa următoare, profesorul formează o rețea de obiective, care include calificările necesare 

pentru îmbunătățirea propriilor competențe, identificând căile de învățare (inclusiv 

autoînvățarea și dezvoltarea de sine). În această etapă, poate fi benefică consultarea rețelei de 

obiective împreună cu directorul școlii sau cu alți reprezentanți responsabili din echipa de 

conducerii a unității de învățământ. 

Formularea obiectivelor presupune faza următoare în proiectarea căii proprii de învățare și 

dezvoltare, referitoare la pașii separați pentru îmbunătățirea competențelor specifice. 

În implementarea planului întocmit, profesorul este inclus în formele de calificare selectate 

pentru învățarea și stăpânirea unor moduri și metode didactice mai eficiente. Atunci când 

cadrele didactice stăpânesc strategii de predare noi în cursurile de calificare, ele revin la școală 

și fac schimbări în propriul lor stil de predare. În această fază, cadrul didactic implementează 

bunele practici pe care le-a dobândit în urma participării la calificări și/sau în urma învățării 

din munca sa, în predare și în evaluarea performanțelor elevilor. 
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O etapă importantă după implementarea a ceea ce s-a învățat este colectarea feedback-ului de 

la elevi, colegi – cadre didactice, conducerea școlii, părinți și alte părți interesate. Acest 

feedback oferă profesorului o îndrumare privind utilitatea inovațiilor aduse și direcția viitoare 

de dezvoltare a competențelor profesionale. 

Fazele individuale ale modelului prezentat pot fi susținute prin diferite forme de sprijin 

profesional pentru a încuraja profesorul să se dezvolte. Una dintre aceste forme este mentoratul 

cu elemente de coaching, discutat în detaliu în capitolul următor al acestei publicații (vezi Cap. 

3). 

Mentoratul și coachingul ajută profesorul să se dezvolte și să aplice abilitatea de reflecție în 

dezvoltarea sa profesională. Reflecția înseamnă dezvoltarea gândirii și a discursului 

profesional bazat pe chestiuni și experiență pedagogică situațională (Bastian & Helsper, 2000). 

Reflecția este un proces destinat auto cunoașterii propriei activități cognitive și a propriei 

personalități, în care persoana realizează impactul asupra partenerului de comunicare și își 

autocontrolează activitatea (Todorova & Garov, 2011). Prin intermediul reflecției, cadrul 

didactic își poate schimba poziția în procesul de învățare, pentru a dobândi abilitatea de a-și 

schimba părerile în funcție de punctele forte și de potențialul elevilor și a obține astfel o 

eficiență mai ridicată în procesul de învățare fizică și la distanță în mediul electronic și fără 

îndoială o unitate de spirit mai bună și responsabilitatea pentru procesul și comportamentul de 

învățare. 

Ultimul pas al modelului prezentat pentru dezvoltarea profesională include o analiză a 

obiectivelor atinse, care oferă un punct de pornire pentru ciclul următor de dezvoltare 

profesională și repetarea pașilor evidențiați.  
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Capitolul 3 - Ghid de dezvoltare și de aplicare a mentoratului în dezvoltarea profesională a 

specialiștilor în pedagogie în mediul școlar 

 

Acest ghid oferă o structură și elemente de bază ale unui program pentru dezvoltarea 

profesională a specialiștilor în pedagogie, care este bazat pe practici deja stabilite în domeniul 

mentoratului și pe forme interne de calificare profesională. Ghidul propus introduce elemente 

noi privind: 

- extinderea sferei de aplicare a mentoratului, care este destinat în mod tradițional noilor 

cadre didactice; 

- îmbogățirea mentoratului cu principii și tehnici dintr-o altă metodologie conexă, 

„coachingul”, care se axează pe construirea motivației pentru dezvoltarea pe termen 

lung;  

- introducerea unui cadru metodologic pentru implementarea unei relații pentru 

dezvoltarea profesională între un mentor și un discipol.  

Programul este legat direct cadrul indicatorilor și criteriilor de monitorizare a unei lecții într-

un mediu fizic, online și/sau hibrid stabilit în Capitolul 1. Criteriile stabilite în cadru reprezintă 

principalul punct de pornire în formularea obiectivelor de dezvoltare, la care mentorul și 

profesorul mentorat vor lucra împreună și un cadru de referință pentru procesul de monitorizare 

continuă a progresului și pentru formularea viitoarelor direcții de dezvoltare. 

Ghidul actual este bazat pe principalele performanțe teoretice și practice în domeniul 

mentoratului și al coaching-ului ca forme de dezvoltare profesională durabilă a specialiștilor în 

pedagogie și mai precis cercetarea derulată de principalul cercetător și practician american în 

acest domeniu - Jim Knight. 

Esența și principiile mentoratului specialiștilor în pedagogie 

În anul 1996, în cadrul unei conferințe de specialitate pe tema educației incluzive în Statele 

Unite ale Americii (Kansas), Jim Knight a formulat ideea furnizării unui sprijin pe termen lung 

pentru cadrele didactice în implementarea strategiilor și a abordărilor și nevoia de a explora 

diferite practici existente în acest domeniu (Knight, 2018). Subiectul coaching-ului în 

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice a fost deschis în anii 1980 de către Joyce și 

Showers (Joyce și Showers, 1996), însă Knight a fost unul dintre primii cercetători și 

practicieni care s-a axat pe un model de sprijin profesional pentru cadrele didactice cu accent 
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pe calitatea predării. După peste 20 de ani de cercetare și testare a diferitelor abordări și 

metodologii, el își rezumă constatările într-un model intitulat „Ciclul de impact”. 

Modelul lui Knight oferă principii și linii directoare specifice pentru toți profesioniștii care 

lucrează sau sunt motivați să lucreze cu specialiști în pedagogie în vederea îmbunătățirii felului 

în care predau aceștia. În Statele Unite ale Americii, majoritatea acestor profesioniști sunt 

coach de instruire. 

În cadrul sistemelor educaționale europene, coachingul pedagogic este cunoscut, însă nu există 

un astfel de nivel de integrare ca element al sistemului de dezvoltare profesională a cadrelor 

didactice. În această privință, adaptarea modelului lui Knight ar trebui să identifice un grup de 

profesioniști mai recognoscibil decât în contextul american, pentru a aplica modelul în practică 

în cadrul educațional reglementar relevant. În majoritatea țărilor din Europa și mai specific în 

țările care fac obiectul publicației de față (Bulgaria, Serbia și România) s-a constatat că grupul 

adecvat de profesioniști este reprezentat de cadrele didactice-mentori din mediul școlar. 

Principala sarcină a acestora este legată de introducerea și sprijinirea cadrelor didactice 

debutante în vederea integrării eficiente în profesia didactică și a dezvoltării motivației pentru 

dezvoltarea în profesie. În modelul Knight, sprijinul pentru dezvoltare profesională este 

disponibil tuturor cadrelor didactice care doresc să își îmbunătățească practicile pedagogice. 

Adaptarea modelului presupune extinderea scopului tradițional al mentoratului în țările în 

chestiune și transformarea acestuia într-un program de dezvoltare profesională pe termen lung, 

care este deschis tuturor specialiștilor în pedagogie interesați. 

În cadrul acestui program, mentorul și discipolul (cadrul didactic) intră într-o relație structurată, 

care parcurge mai multe faze referitoare la formularea obiectivelor de dezvoltare, dobândirea 

de competențe și strategii de predare noi și aplicarea a ceea ce se învață în practica pedagogică 

reală. 

Principala caracteristică distinctivă a modelului lui Knight, comparativ cu mentoratul 

tradițional, este aceea că încurajează profesionistul (mentor, coach, consultant educațional, 

etc.) să lucreze cu cadrul didactic pentru a elimina abordarea de sus în jos, ceea ce implică un 

accent puternic pus pe oferirea de sfaturi și instrucțiuni, și pe acceptarea rolului unui partener 

care, împreună cu cadrul didactic, construiește și implementează o viziune pentru îmbunătățire.  

Profilul evidențiat este similar modelului de mentorat și coaching popularizat de către Consiliul 

European pentru Mentorat și Coaching, care presupune că profesionistul utilizează în mod 
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integrat principiile coaching-ului și mentoratului (EMCC, 2021). Introducerea egalității prin 

parteneriat este una dintre principalele cerințe de bază pentru menținerea motivației pentru 

dezvoltarea cadrului didactic care participă la programul de dezvoltare profesională. 

Printre alte principii de bază (Knight, 2011,Wilson, 2011; Whitmore, 2012; Rogers, 2007), care 

formează cadrul unei relații de mentorat de succes, pot fi indicate următoarele: 

- Egalitatea: ambii participanți la proces împărtășesc și schimbă idei și iau decizii împreună pe 

picior de egalitate. Mentorul crede că cadrul didactic însuși contribuie la interacțiune. 

- Alegerea: cadrul didactic este cel care ia deciziile în proces (care sunt obiectivele, ce strategii 

pedagogice vor fi dezvoltate, etc.). Mentorul crede că profesorul este în postura de a face 

alegerea și creează atmosfera și mediul potrivite pentru luarea unei decizii. 

- Siguranța: conversațiile cu mentorul ar trebui să fie deschise și în spiritul încrederii. Cadrul 

didactic se simte calm pentru a exprima ceea ce crede și simte. 

- Dialogul: atunci când oamenii sunt parteneri, conversațiile lor au loc în cadrul unui dialog în 

care ideile sunt împărtășite de ambele părți. Cadrele didactice care promovează o atmosferă de 

dialog  stabilesc un echilibru între adresarea de întrebări care ajută cadrul didactic să ajungă la 

niveluri mai ridicate de conștientizare a situației sale actuale și a obiectivelor viitoare și oferă 

soluții care sunt adecvate contextului individual specific. Ei nu dau sfaturi, ci împărtășesc 

strategii pedagogice posibile. 

- Reflecția: oferirea oportunității și a timpului pentru reflecție cadrului didactic este baza pentru 

menținerea unui nivel ridicat al angajamentului și a calității ideilor formulate.  

- Orientarea spre acțiune: interacțiunea cu mentorul încurajează efectuarea unor pași și acțiuni 

active de către cei doi participanți la procesul de deplasare spre implementarea obiectivelor 

planificare. 

O altă caracteristică importantă a modelului propus este aceea că, spre deosebire de practicile 

de mentorat și coaching tradiționale, care plasează mentoratul în centrul procesului, în acest 

model punctul de pornire este elevul și ceea ce dorește cadrul didactic să realizeze elevul său.  

Profilul mentorului într-un mediu școlar 

Revizuirea cadrului legal și a practicii curente a mentoratului pune accentul pe principalele 

sarcini pe care le îndeplinește mentorul. Din sfera de aplicare a acestor sarcini și din cadrele 

existente de competență pentru acreditarea profesioniștilor care lucrează în domeniul 
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mentoratului și al coaching-ului putem deduce unele caracteristici ale mentorului în mediul 

școlar, pe care ar trebui să le aibă și să le dezvolte acesta în vederea aplicării modelului actual 

de mentorat: 

- experiența pedagogică: mentorul ar trebui să fie un cadru didactic sau să aibă o experiență 

didactică semnificativă într-un mediu școlar. Cunoașterea mediului școlar și a dinamicii în sala 

de clasă permite mentorului să se conecteze rapid cu cadrul didactic pe care îl sprijină și să 

asigure un proces de lucru care este strâns legat de specificitățile concrete ale postului. 

- cunoașterea abordărilor și a strategiilor moderne de predare: mentorul se dezvoltă constant pe 

baza realizărilor moderne din domeniul predării într-un mediu școlar. Cadrul didactic poate 

demonstra aceste strategii în clasă. 

- abilitățile de mentorat și coaching: includ o gamă variată de abilități care permit mentorului 

să creeze o atmosferă de încredere și încurajează mentoratul pentru dezvoltarea și aplicare a 

ceea ce s-a învățat. Printre abilitățile de bază orizontale pot fi menționate: ascultarea activă, 

adresarea unor întrebări puternice, prezența concentrată, feedback-ul. 

- colectarea și analizarea datelor: profesorul ar trebui să își dezvolte abilitățile de colectare a 

informațiilor despre procesul educațional, de analizare a acestor informații și de tragere a 

concluziilor. Acesta este un punct de pornire pentru procesul de mentorat, care oferă o evaluare 

precisă a situației curente/realității în care se află discipolul și ulterior pentru progresul actual 

în direcția îndeplinirii obiectivelor. Mentorul îi transmite discipolului abilitățile pe care le 

deține în acest domeniu. Anexa 2 din metodologia de față descrie exemple de categorii de date 

și liniile directoare pentru colectarea acestor date care pot fi utilizate atât de mentor cât și de 

discipol. 

Fazele principale ale implementării mentoratului 

Pe baza modelului lui Knight și a altor metodologii existente de desfășurare a proceselor de 

coaching și mentorat, pot fi evidențiate patru faze principale pentru conturarea structurii unei 

relații de mentorat: Pregătire; Stabilirea obiectivelor; Învățare; Aplicare. În secțiunile care 

urmează, fiecare fază este discutată mai detaliat cu pașii specifici pentru implementarea sa. 

Faza 1 - Pregătirea 

Principalul factor pentru reușita unei relații de mentorat este gradul de motivare pentru 

dezvoltare cu care intră cadrele didactice în această relație. Motivația, pe de-o parte, este 

determinată de provocările actuale cu care se confruntă pedagogul în sala de clasă, iar, pe de 
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altă parte, de informațiile disponibile despre cum poate fi util mentoratul în rezolvarea acestor 

provocări. 

Din punct de vedere al conștientizării, mentorul are o serie de strategii de acțiune care pot fi 

rezumate după cum urmează: 

- Pregătirea și diseminarea cu sprijin din partea conducerii școlii în cadrul echipei școlii de 

materiale informative despre mentorat și beneficiile implicării într-un astfel de proces. 

- Prezentarea beneficiilor mentoratului în reuniunile de grup cu cadrele didactice. În cursul 

acestor reuniuni, cadrele didactice au ocazia de a pune întrebări despre acest subiect. 

- Reuniuni individuale cu cadrele didactice pentru a prezenta oportunitățile de implicare într-

un astfel de proces. În cursul acestor reuniuni, mentorul poate efectua o sesiune demonstrativă 

cu cadrul didactic pentru a demonstra beneficiile procesului. 

- Împărtășirea de povești ale cadrelor didactice care au parcurs deja un program de mentorat. 

În ceea ce privește mesajele pe care le transmite mentorul pe parcursul comunicării cu cadrele 

didactice, este recomandabil să se pună accentul pe faptul că mentoratul nu este un program 

dedicat exclusiv cadrelor didactice, ci tuturor celor care se simt motivați să își îmbunătățească 

practica pedagogică. 

În cazul în care un profesor este interesat să fie inclus într-un program de mentorat, este 

organizată o primă sesiune introductivă. Acest punct de pornire a relației este esențial pentru 

reușita procesului de mentorat. Cadrul didactic are ocazia de a afla mai multe despre parametrii 

specific care definesc ceea ce urmează. Mentorul are ocazia de a evidenția principiile 

enumerate mai sus care disting această relație. 

Acesta este momentul ideal pentru a sublinia faptul că este vorba despre un proces 

individualizat de dezvoltare profesională, fără legătură cu evaluarea performanței sau a atestării 

cadrului didactic. Un alt punct important care ar trebui evidențiat este faptul că procesul este 

confidențial și informațiile despre diferite aspecte ale relației pot fi partajate de către mentor 

numai cu permisiunea discipolului. 

În cursul sesiunii de familiarizare, mentorul încurajează cadrul didactic să îi împărtășească 

toate preocupările și ezitările sale privitoare la activitățile care urmează și oferă informații 

suplimentare, dacă este cazul.  
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În cursul întâlnirii este specificat calendarul relației și în mod specific prima sesiune dedicată 

stabilirii obiectivelor de dezvoltare individuală. Dacă discipolul dorește, mentorul poate 

efectua o scurtă sesiune demonstrativă cu acesta (maximum 20 de minute) pentru a arăta ce se 

poate aștepta de la participarea la program. Pot fi oferite exemple din programe de mentorat 

anterioare, convingând cadrul didactic de beneficiile implicării și participării active. 

Este important ca în cursul reuniunii introductive să se specifice locul de desfășurare a 

sesiunilor de mentorat. Se recomandă alegerea unui loc unde să nu existe distrageri și care să 

predispună cadrul didactic la împărtășirea cu deschidere a informațiilor cu caracter personal. 

În cazul în care se optează pentru o platformă online pentru sesiuni, se recomandă alegerea 

unei platforme care oferă conexiune audio și video bună, deoarece participanții de ambele părți 

se află în camere liniștite și ca acasă în timpul sesiunilor online.  

Faza 2 - Identificarea obiectivelor de dezvoltare individuală 

Mentoratul începe cu clarificarea imaginii privind realitatea cadrului didactic care este inclus 

în program. Se iau în considerare două aspecte principale: Ce funcționează bine și are o calitate 

bună? și Unde există loc de îmbunătățiri? 

Mentorul poate sugera trei strategii principale pentru stabilirea realității actuale a cadrului 

didactic: 

• Înregistrarea video a unei părți dintr-o lecție prezentată de discipol: oferă mentorului și 

profesorului o perspectivă neutră asupra a ceea ce se petrece în sala de clasă. Mentorul care 

plănuiește să utilizeze înregistrarea video ca metodă de colectare de informații neutre ar 

trebui să țină cont de faptul că reușita utilizării acestei metode depinde de nivelul de 

încredere care este stabilit împreună cu cadrul didactic. În această privință, este important 

ca înregistrarea video să fie deținută de cadrul didactic. Există diferite forme și abordări 

privind organizarea unei înregistrări video a unei lecții. Profesorul poate înregistra el însuși 

o scurtă sesiune video folosind propriul telefon mobil, îl poate ruga pe mentor să facă acest 

lucru, poate ruga pe unul dintre elevii săi sau pe un alt cadru didactic. În orice caz, este 

esențial ca acesta să fie convins că înregistrarea va fi utilizată exclusiv în scopul dezvoltării 

profesionale în cadrul procesului de mentorat. 

• Feedback-ul din partea elevilor: Feedback-ul din partea elevilor este un instrument 

important care nu este utilizat pe deplin în multe cazuri. Cadrele didactice pot obține 

informații de la elevii lor prin intermediul conversațiilor informale, interviurilor tematice 

și prin intermediul întrebărilor și răspunsurilor scrise și al feedback-ului oferit la sfârșitul 
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unei lecții (bilete de ieșire). Revizuirea lucrărilor elevilor este de asemenea un mod de a 

obține o imagine clară a realității. 

• Observarea: deși nu este cea mai obiectivă modalitate de a obține o imagine clară a realității, 

observarea poate fi utilă atunci când cadrul didactic nu dorește să facă o înregistrare video 

și nu dorește ca elevii săi să fie intervievați. Un factor important pentru reușita acestei 

activități îl reprezintă desfășurarea unei conversații de pregătire preliminară cu cadrul 

didactic în care să se specifice parametri de bază, regulile de urmat în cursul observării de 

către mentor. 

Un exemplu de listă de subiecte de acoperit în cursul conversației preliminare pentru pregătirea 

observării la lecție este prezentat în tabelul de mai jos. 

Tabelul 1 – Listă de verificare a subiectelor pentru o reuniune pregătitoare înaintea observării 

unei lecții 

Subiect: ✓ 

Stabiliți forma dorită pentru acordarea feedback-ului. Forme de feedback: afirmația 

pozitivă, coaching-ul, evaluarea sau alte forme. 

 

Stabiliți scopul monitorizării: 

- stabilirea unei imagini clare a realității,  

- stabilirea nivelului de intrare pentru stabilirea obiectivelor,  

- observarea progresului actual către atingerea țintei,  

- sau alt scop. 

 

Mentorul explică diferitele tipuri de date care pot fi colectate.   

Stabiliți ce tipuri de date vor fi colectate.  

Stabiliți locul, data, ora observării.  

Stabiliți dacă este sau nu de dorit ca mentorul să vorbească elevilor în cursul lecției.  
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Mentorul este interesat dacă ar trebui să știe ceva anume despre anumiți elevi sau 

despre clasa respectivă în general. 

 

Stabiliți dacă mentorul va sta pe scaun în timpul observării sau dacă este de dorit să 

se miște prin clasă. 

 

Mentorul întreabă dacă lipsește ceva și întreabă profesorul dacă dorește să îi adreseze 

întrebări suplimentare.  

 

Stabilesc cum vor partaja și face schimb de date (în conversație, prin e-mail, etc.).  

Stabilesc când și unde se vor întâlni pentru a discuta datele.  

 

Atunci când urmărește o înregistrare video, observă o lecție și înțelege feedback-ul primit de 

la elevi, este posibil ca mentorul să sugereze mostre de cadre cu criteriile de autoevaluare care 

să facă procesul mai ușor pentru profesor. Un exemplu de astfel de cadru  de indicatori și 

criterii pentru observarea lecției a fost prezentat în Capitolul 1. Cadrul acoperă domenii 

diferite, care pot fi luate în considerare separat în funcție de aria pe care se axează relația 

dintre mentor și profesorul. 

 
Definirea obiectivelor și alegerea unei strategii/metode de predare 

În literatura și practica de specialitate privind mentoratul există cadre diferite care susțin faza 

de stabilire a obiectivelor sau stabilirea obiectivelor de dezvoltate profesională. Unul dintre 

cele mai frecvente modele este modelul obiectivelor SMART. Acronimul SMART evidențiază 

principalele caracteristici pe care ar trebui să le aibă un obiectiv, și anume să fie: specific, 

măsurabil, accesibil, relevant, și delimitat în timp. 

În urma multor ani de cercetare în domeniul coaching-ului pedagogic, Jim Knight oferă o 

îmbogățire și extindere a acestui acronim din punct de vedere al particularităților dezvoltării 

profesionale a specialiștilor în pedagogie. El sugerează un nou acronim cunoscut drept PEERS 

(Knight, 2014). 

Principalele elemente ale unui obiectiv PEERS sunt: 

- puternic. Întrebarea cheie: Atingerea acestui obiectiv va conduce la o schimbare semnificativă 

în viețile elevilor? 
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- elementar (ușor). Întrebarea cheie: Obiectivul este simplu, clar și ușor de înțeles? 

- convingător din punct de vedere emoțional. Întrebarea cheie: Acest obiectiv chiar contează 

pentru cadrul didactic? 

- realizabil. Întrebarea cheie: Cadrul didactic a identificat un rezultat așteptat măsurabil și o 

strategie pentru obținerea rezultatului respectiv? 

- orientat spre elev. Întrebarea cheie: Este acest obiectiv legat de performanțele, 

comportamentul și atitudinile elevilor mai degrabă decât ale cadrului didactic sau ale unei 

anumite strategii? 

Tabelul 2 prezintă așa-numitele întrebări de identificare pe care mentorul le poate utiliza într-

o sesiune cu cadrul didactic pentru atingerea obiectivelor PEERS. 

Tabelul 2 - 10 întrebări de identificare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare 

profesională 

Întrebare: 

Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 reprezintă cea mai slabă lecție pe care ați ținut-o în cariera 

voastră, iar 10 cea mai bună, ce notă ați da lecției despre care discutăm (pe baza înregistrării 

video, pe baza feedback-ului de la elevi și/sau a observațiilor privind lecția din partea 

mentorului)? 

Ce vă place la lecție? 

Ce trebuie schimbat pentru a duce calitatea lecției mai aproape de 10? 

Ce vor face diferit elevii voștri, dacă lecția a atins nivelul de calitate 10? 

Spuneți-mi mai multe detalii, cum vă imaginați această dezvoltare? 

Cum putem măsura această schimbare? 

Vreți ca acesta să fie obiectivul vostru? 

Dacă puteți atinge acest obiectiv, va conta el într-adevăr pentru voi? 

Ce strategie și metodă de predare puteți utiliza pentru a vă atinge obiectivul? 
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Care sunt pașii următori pe care îi veți face? 

 

Ca urmare a utilizării acestor întrebări, mentorul și discipolul au ocazia de a formula obiective 

motivante și de a identifica o strategie/metodă de predare adecvată care va reprezenta punctul 

central al fazei de lucru următoare (Învățarea). În funcție de provocarea individuală a fiecărui 

cadru didactic, stabilirea obiectivelor poate marca numai opțiuni diferite de acțiune (strategii 

diferite de încercat) și într-o conversație ulterioară discutarea și deciderea strategiei de aplicat. 

Faza 3 - Învățarea 

În această fază, discipolul ar trebui să stăpânească strategia aleasă. Procesul de învățare a 

strategiei poate parcurge formate diferite: 

- Învățarea auto-organizată sau auto-dirijată, în care discipolul caută singur informații și resurse 

despre strategia aleasă, discută rezultatele cu mentorul, demonstrează strategia și primește 

feedback din partea mentorului. 

- Instruirea de către mentor, în cadrul căreia mentorul furnizează informații despre strategie, 

discută cu discipolul, organizează o demonstrație privind implementarea strategiei. 

Demonstrația este cunoscută și ca un proces de modelare care arată cum se implementează 

strategia. Există mai multe opțiuni de organizare: 

• Mentorul face demonstrația numai pentru cadrul didactic; 

• Mentorul face o demonstrație în clasa reală a cadrului didactic cu participarea 

elevilor; 

• Mentorul face o demonstrație în cadrul predării în echipă împreună cu discipolul; 

• Mentorul organizează pentru discipol o participare la o lecție deschisă, care este 

ținută de un alt cadru didactic cu abilități dovedite în implementarea strategiei alese; 

• Urmărirea unei demonstrații video. 

Mentorul ar trebui să cunoască tipuri diferite de strategii și metode de predare. Pentru pregătirea 

demonstrației poate fi elaborată o scurtă descriere și o listă de verificare privind implementarea 

strategiei respective. Acest material de sprijin este discutat cu discipolii, iar dacă ei ajung la un 

acord cu privire la conținutul său, materialul poate fi utilizat ca punct de pornire în 

implementarea ulterioară a strategiei de către discipol. 
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Aplicarea modelului lui Knight în această fază evidențiază beneficiile pregătirii listelor de 

verificare, care într-o formă sintetizată prezintă principalele elemente pentru implementarea 

strategiei în vederea atingerii obiectivului stabilit în prealabil. Lista de verificare eficientă 

(Knight, 2018) îndeplinește următoarele criterii: 

• Scurtă: conține între cinci și nouă elemente; 

• Concentrată: descrie numai pașii cei mai importanți; 

• Clară: afirmație precisă; 

• Practică: ușor de implementat și la obiect; 

• Concisă: încape pe o pagină; 

• Ușor de citit fără culori și fonturi care distrag atenția.  

Referitor la diferitele forme de demonstrație (modelare) cu participarea directă a mentorului și 

a discipolilor, se recomandă să se lucreze cu un scenariu prestabilit și cu alocare de roluri. Pe 

parcursul procesului este important de reținut faptul că obiectivul discipolului este să înțeleagă 

strategie și să o poată pune în practică. În această privință, se recomandă ca atunci când este 

demonstrată de mentor, această modelare să nu acopere o întreagă lecție, ci să fie axată integral  

pe strategia dată. Astfel se evită riscul de a avea o prezentare mai bună a mentorului în acest 

proces care poate produce discipolului un sentiment de eșec sau o formă de incompetență, care 

ar demotiva dezvoltarea profesională viitoare. 

Faza 4 – Implementarea 

În faza de implementare, discipolul acționează pentru a aplica ceea ce s-a învățat în fazele 

anterioare. Aceasta este partea cea mai provocatoare a procesului de mentorat, deoarece 

necesită acțiune reală în vederea îmbunătățirii practicii predării. În acest punct, discipolul este 

mai mult în zona de confort a discuției cu mentorul său și a urmăririi unei demonstrații a 

strategiei. Acum este momentul pentru implementarea acesteia în clasă. 

Principala întrebare care se află la baza comunicării dintre mentor și discipol în această fază 

este „A fost atins obiectivul inițial?” (Knight, 2018). Tabelul 3 rezumă întrebările de 

monitorizare posibile (scenariile de dezvoltare) în procesul de mentorat în funcție de răspunsul 

la întrebarea respectivă. 
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Tabelul 3 – Întrebări cheie pentru a stabili direcția de îmbunătățire 

A fost atins obiectivul inițial? 

DA NU 

Vreți să: 

• continuați în direcția îmbunătățirii 

practicii voastre din punct de vere al 

utilizării strategiei sau de păstrare a 

rezultatului scopului? 

• alegeți un nou obiectiv? 

• luați o pauză de la relația noastră? 

Vreți să: 

• schimbați obiectivul? 

• schimbați modul în care măsurați 

progresul spre atingerea obiectivului? 

• continuați să implementați strategia așa 

cum este? 

• revizuiți modul în care utilizați strategia? 

• alegeți o strategie nouă? 

 

Mentorul poate utiliza patru pași principali drept cadru pentru organizarea sesiunilor în această 

fază:  

• Primul pas confirmă direcția de dezvoltare. Mentorii utilizează întrebări pentru a afla dacă 

conversația se concentrează pe ceea ce este cu adevărat important pentru cadrul didactic. 

Exemple de întrebări: Pe ce vreți să ne axăm azi? Ce este cel mai important pentru 

dumneavoastră în acest moment și care va fi punctul central al conversației noastre? 

• Pasul al doilea revizuiește ceea ce s-a realizat. Mentorul revizuiește datele colectate și pune 

întrebări pentru a ajuta cadrul didactic să stabilească cât de aproape este de atingerea 

obiectivului. Exemple de întrebări: Ce a mers bine? Ce ați învățat? Ce v-a surprins? Ce 

obstacole aveți în cale? 

• Pasul al treilea se axează pe formularea îmbunătățirilor. În parteneriat, mentorul și 

discipolul identifică ce trebuie schimbat (dacă este cazul) pentru a atinge obiectivul. 

Exemple de întrebări: Vreți să continuați să utilizați această strategie în forma sa actuală? 

Vreți să reconsiderăm felul în care utilizați această strategie? Vreți să alegeți o altă 

strategie? Vreți să schimbăm modul în care vă măsurați progresul spre atingerea 

obiectivului? Vreți să schimbăm obiectivul? 
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• În cea de-a patra fază, sunt planificați pașii următori, cum ar fi când va avea loc întâlnirea 

următoare, ce acțiuni va întreprinde discipolul până la întâlnirea următoare, când vor avea 

loc aceste activități, etc. Exemple de întrebări: Când ne vom întâlni? Ce sarcini ar trebui 

îndeplinite înainte să ne întâlnim? Când vor fi finalizate aceste sarcini? Cine le va îndeplini? 

Pe o scală de la 1 la 5, când de angajat/ă sunteți să vă atingeți obiectivul respectiv acum? 

Aceste exemple de întrebări sunt prezentate în scop de îndrumare. Fiecare mentor ar trebui să 

concentreze procesul de lucru pe profesorul respectiv și pe provocările și obiectivele 

individuale.  
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Capitolul 4 - Aplicarea mentoratului în dezvoltarea profesională a specialiștilor pedagogi din 

Bulgaria, România și Serbia 

Situația actuală a sistemelor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din 

Bulgaria, România și Serbia 

Bulgaria 

Sistemul educațional bulgar are un cadru simplificat, definit normativ, pentru calificarea 

continuă a profesorilor, dezvoltarea carierei și realizarea cu succes prin actualizarea periodică 

a cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor: 

- pe curriculum, pentru disciplinele sau sistemele de programe respective; 

- pe profilul profesional al specialistului pedagogic; 

- pentru dezvoltarea abilităților de predare în competențe cheie; 

- pentru cunoașterea și aplicarea abordărilor inovatoare în procesul educațional; 

- pentru orientarea și consilierea în carieră a studenților; 

- pentru abilități organizatorice și de consultanță; 

- să gestioneze instituția și să lucreze cu părțile interesate; 

- pentru participarea la activități de cercetare și creație; 

- să dobândească o diplomă de calificare profesională superioară; 

- pentru dobândirea unei calificări sau specializări profesionale noi sau suplimentare 

(Ordonanța 15, 2019). 

Formele organizatorice pentru ridicarea nivelului de calificare a profesorilor sunt: 

• pentru continuarea calificării: 

a) cursuri, seminarii, traininguri, școli, ateliere, prelegeri, webinarii; 

b) specializări legate de pregătirea metodologică, pedagogică, psihologică a cadrelor didactice, 

cu o anumită disciplină sau cu management educațional; 

c) specializarea profesional-pedagogică conform art. 60, alin. 1, punctul 2; 

d) clase de master ca formă interactivă de formare a cadrelor didactice prin prezentarea 

realizărilor lor pedagogice, împărtășirea experienței profesionale pozitive, discutarea 

tendințelor actuale și aplicarea tehnologiilor și practicilor inovatoare; 
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e) forumuri (conferințe științifico-practice, plenare, mese rotunde) de prezentare a rezultatelor 

cercetării, activități de cercetare și creație, de exprimare profesională și de prezentare a bunelor 

practici sau realizări inovatoare; 

• pentru calificarea instituțională internă: 

a) prelegeri, forumuri de discuții interne; 

b) lectii deschise, suport metodologic, prezentari de proiecte creative; 

c) rezultatele și analizele cercetărilor și realizărilor pedagogice efectuate; 

d) partajarea practicilor inovatoare. 

În Foaia de parcurs pentru politicile cadrelor didactice prezentată de Banca Mondială în 2021, 

sunt făcute recomandări pentru a revizui abordarea actuală a educației continue. Printre 

principalele recomandări se enumeră aplicarea unei abordări integrate, care să aplice sistematic 

formele și metodele existente de dezvoltare profesională, inclusiv mentoring. 

Mentoratul este văzut ca un element al integrării în sistem a profesorilor debutanți, care include 

monitorizarea ulterioară legată de procesul educațional din clasă. Lipsa unui cadru comun 

pentru mentorat a condus la diferite practici de teren. Impactul abordărilor aplicate de mentorat 

poate fi sporit prin adoptarea unui cadru comun de criterii și faze de implementare (Banca 

Mondială, 2021). 

România 

Formarea inițială a cadrelor didactice pentru toate posturile didactice din România se bazează 

atât pe un model concurent – adică învățământul și pregătirea în specializarea de studii se 

îmbină cu educația și formarea pentru cariera didactică în cadrul aceleiași secvențe 

educaționale, cât și pe un model consecutiv – adică educația și formarea pentru cariera didactică 

se realizează după educația și formarea în specialitate (Eurydice, 2022). Cu toate acestea, 

pentru anumite posturi didactice este necesară o pregătire profesională suplimentară care poate 

fi considerată ca parte a formării inițiale, dar care se finalizează efectiv după absolvirea 

nivelului de educație solicitat (de exemplu, pregătire specifică pentru posturile didactice din 

învățământul special, absolvirea studiilor doctorale pentru lector, conferențiar și profesor în 

învățământul superior etc.). 

Pentru cadrele didactice din învățământul școlar, formarea inițială oferită în cadrul 

învățământului formal se finalizează cu un an de inițiere, desfășurat într-o unitate școlară, de 
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regulă sub coordonarea unui mentor pentru inițiere cu o durată de cel puțin 1 an. În perioada 

de inserție, cadrele didactice debutante sunt angajați în baza unor contracte de muncă identice 

cu cele ale cadrelor didactice titulare, care conțin aceleași responsabilități, drepturi și obligații 

(inclusiv norma de predare, salariu etc.). Perioada de introducere cuprinde o dimensiune 

importantă de sprijin și supraveghere, precum și o evaluare formală finală – examenul de 

confirmare la locul de muncă. Numai după ce au promovat examenul de confirmare la locul de 

muncă, profesorii intră în viața lor profesională ca profesori complet marcați. Persoanele care 

nu promovează examenul în condițiile prevăzute de lege nu mai pot lucra ca profesori calificați. 

În urma confirmării la locul de muncă, dezvoltarea profesională ulterioară a cadrelor didactice 

din învăţământul preuniversitar este un proces în două etape. Fiecare etapă este realizată prin 

evaluări specifice și duce la certificarea unui grad profesional superior. Titlurile profesionale 

care pot fi obținute de cadrele didactice care lucrează sunt, în această ordine: nivelul didactic 

II și nivelul didactic I. Titlurile profesionale sunt recompensate cu salarii mai mari pentru 

aceeași funcție didactică, nivel de pregătire inițială și vechime, și dă dreptul titularului de a 

concura pentru funcții de conducere sau de îndrumare și control (Eurydice, 2022). 

Formarea continuă este un drept al profesorilor. Instituțiile de învățământ trebuie să asigure 

toate condițiile necesare pentru ca profesorii să participe la programele de formare continuă. 

Totodată, legislația prevede că personalul didactic, precum și personalul de conducere, 

îndrumare și control din învățământul preuniversitar au obligația de a participa periodic la 

programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare 5 ani, considerate din data 

promovării examenului de confirmare la locul de muncă, minim 90 de credite profesionale 

transferabile. Pentru personalul didactic, de conducere, de îndrumare și de control, formarea 

continuă este un drept și o obligație. Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice, 

personalului de management, îndrumare și control și recalificarea profesională se bazează pe 

standarde profesionale pentru profesia didactică, standarde de calitate și competențe 

profesionale (Eurydice, 2022). 

Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice se realizează în funcție de evoluția în 

domeniul educației și formării profesionale, inclusiv din punct de vedere al curriculum-ului 

național, și în funcție de interesele și nevoile personale de dezvoltare. Evoluția carierei se face 

prin gradul didactic II și gradul didactic I, precum și prin examene de certificare pentru diferite 

niveluri de competență. 
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Temele de examen, bibliografia și procedura de organizare și desfășurare a examenelor pentru 

obținerea gradelor didactice sunt reglementate printr-o metodologie elaborată de Ministerul 

Educației. Conform Metodologiei privind dezvoltarea profesională continuă a cadrelor 

didactice din învăţământul preuniversitar (ART. 4), formarea continuă se realizează în principal 

prin: 

• programe şi activităţi de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi pedagogice; 

• programe de formare în domeniile managementului, îndrumării și evaluării educației; 

• cursuri de pregătire şi susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice II şi I; 

• studii de programe de conversie profesională corespunzătoare unei specializări în alt domeniu 

de licenţă. 

Formarea continuă a cadrelor didactice se bazează pe paradigma abordării prin competențe și 

pe conceptul dezvoltării cumulate a nivelului de competență al personalului didactic. Nivelul 

de competență acoperit de programe și activități de formare/dezvoltare continuă se evaluează 

în funcție de: 

• capacitatea profesorului de a mobiliza, combina și utiliza în mod autonom capacitățile de 

cunoștințe, abilitățile și competențele generale și profesionale în conformitate cu cerințele 

diverse ale unui context, situație sau problemă specifică; 

• capacitatea profesorului de a face față schimbărilor, situațiilor complexe și imprevizibile. 

Mentoratul în dezvoltarea profesională a profesorilor este prevăzut în Legea Educației, dar este 

implementat sporadic în unele școli. Recent, Ministerul Educației a participat la programul de 

politici publice al Uniunii Europene cu un program pilot de mentorat adresat cadrelor didactice 

debutante. Se desfășoară în consorțiu în colaborare cu 16 organizații partenere din 6 state 

membre ale UE și face parte din proiectul internațional NEST - Support and Training for 

Beginner Teachers, finanțat de Erasmus +, sub-prioritatea 3 - „Sprijin pentru reforma politicilor 

publice” . NEST contribuie la stabilirea de noi practici adaptative de mentorat pentru profesorii 

începători. Scopul NEST este implementarea unui sistem de formare a mentorilor, respectiv 

evaluarea efectelor acestui tip de formare asupra mentorilor și profesorilor începători care 

lucrează în școlile defavorizate din România (Proiectul NEST, 2022). 

O altă inițiativă lansată în 2016 de Universitatea din București (Facultatea de Psihologie și 

Științe ale Educației) este programul de master „Mentorat în educație” care reprezintă o 

oportunitate de a continua procesul de profesionalizare în cariera didactică a celor care au făcut 



 
55 

 

sau intenționează să facă o profesie a acestuia. Masterul își propune să formeze cadre didactice 

cu o pregătire științifică temeinică cuplată cu o foarte bună pregătire psihopedagogică, 

metodologică și managerială. Programul de master „Mentorat în educație” își propune să 

contribuie la procesul de dezvoltare și consolidare a sistemului național de formare pentru 

următoarele categorii de mentori: mentori de început de carieră, mentori de stagiu, mentori de 

practică profesională/pedagogică (Universitatea din București, 2021). 

Serbia 

Cele mai comune forme de dezvoltare profesională continuă a profesorilor (DPP) în Serbia 

sunt seminariile organizate de diferiți furnizori, acreditați timp de trei ani de Institutul pentru 

Dezvoltare a Educației. Toate seminariile sunt împărțite pe domenii, cu domenii anunțate de 

priorități și competențe pe care intenționează să le dezvolte. Fiecare profesor și asociat are 

obligația de a pregăti portofoliul personal și de a avea grijă de dezvoltarea profesională 

personală. Fiecare director are, de asemenea, obligația de a permite profesorului să-și realizeze 

planul, precum și de a oferi formele de DPP în interiorul școlii. 

Potrivit unui studiu recent Eurydice, profesorii și profesorii preșcolari din Serbia care lucrează 

cu normă întreagă trebuie să efectueze 68 de ore de diferite tipuri de DPP în fiecare an, iar 

aceste ore sunt considerate ore de muncă plătite. În acest număr de ore, 24 de ore urmează să 

fie dedicate finalizării programelor de DPP aprobate în afara școlii. Restul este cheltuit pe 

programele DPP organizate de instituție (Eurydice Serbia, 2022). 

Procesul de evaluare a performanței cadrelor didactice în sala de clasă din școală este organizat 

de echipa școlii – director sau adjunct, psiholog, pedagog. Ei anunță participarea la cursuri și 

monitorizează performanța profesorului. După aceea, ei discută despre diferite aspecte ale 

lecției și fac sugestii. Această activitate se realizează cel puțin o dată în anul școlar. Sunt 

analizate mai multe aspecte – de la scopul principal al lecției, metodele utilizate, activitatea 

elevilor și motivația elevilor. Acesta este ceva obișnuit în școală și poate aduce o mare 

contribuție la îmbunătățirea calității predării. 

Strategia de dezvoltare a educației în Republica Serbia până în 2030 evidențiază necesitatea 

îmbunătățirii dezvoltării profesionale atât inițiale, cât și continue a profesorilor. Rolul 

mentorului este evidențiat ca fiind cheie în procesul de formare a viitorilor profesori (Strategia 

Educației Serbia, 2021).  
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Analiza rezultatelor introducerii unui model teoretic și practic de dezvoltare 

profesională a cadrelor didactice 

Metodologia de cercetare 

În cadrul implementării proiectului „Pro Teach” se aplică o pilotare a modelului propus 

de dezvoltare profesională a profesorilor, într-un mediu de lucru real. Cercetarea 

efectuată își propune să cartografieze efectele introducerii unui model de mentorat, 

vizând atât profesorii începători, cât și profesorii cu experiență vastă. 

Studiul include următoarele etape cheie: 

- Instruirea unui grup pilot de 12 profesori-mentori din Bulgaria, Serbia şi România în 

aplicarea modelului (ianuarie 2022 - martie 2022). Instruirea urmează un singur cadru, 

inclusiv utilizarea unui manual pentru mentor, care este o versiune sintetizată a 

modelului teoretic și practic detaliat din această publicație. Manualul este conceput 

pentru a reflecta necesitatea unui ghid practic și clar pentru mentor în viitoarele sesiuni 

de mentorat cu specialiști pedagogici (Anexa 3). 

- Realizarea de sesiuni de mentorat cu specialiști pedagogi din Bulgaria, Serbia și 

România (martie 2022 - mai 2022). Conform planului inițial, profesorii-mentori instruiți 

ar trebui să desfășoare un proces de mentorat cu 20 de profesori din fiecare țară (total: 

60). La sfârșitul procesului, profesorii mentori oferă un șablon general (Anexa 4). 

- Evaluarea rezultatelor pilotajului. Echipa de cercetare din partea Bulgariei analizează 

rapoartele furnizate de mentori din toate țările. 

Rezultatele cercetării 

Rapoartele prezentate de mentorii din Bulgaria, Serbia și România oferă o oportunitate 

de a face observații cu privire la efectele modelului asupra ambelor grupuri de 

participanți (mentori și profesori - participanți la procesul de mentorat). De remarcat 

faptul că informația a fost furnizată chiar de mentori, ceea ce presupune subiectivitatea 

datelor furnizate. În ciuda riscului de răspunsuri și descrieri acceptabile din punct de 

vedere social, imaginea cumulativă a tuturor rapoartelor care prezintă experiențe din 

trei sisteme educaționale permite să tragem concluzii cu privire la impactul modelului 

aplicat. 
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Eșantion de cercetare 

Pilotarea modelului teoretic și practic propus de dezvoltare profesională include 20 de 

profesori și mentori din Bulgaria, 24 din Serbia și 20 din România (64 în total). 

Bulgaria 

Din punct de vedere geografic, participanții din Bulgaria provin în principal din localități mici 

(orașe cu o populație mai mică de 50 de mii de locuitori și sate). 60% dintre profesorii şi 

mentorii incluşi în proiect predau in gimnaziu si liceu. În ceea ce privește disciplinele, există 

diversitate (de la profesori din școala primară la profesori de rusă, limbă și literatură bulgară, 

istorie, germană, filozofie). Este de remarcat faptul că participanții sunt în mare parte 

absolvenţi ai studiilor umaniste. Raportul femei-bărbați arată prevalența femeilor participante 

(70:30). 

Profesorii care apelează la serviciile unui mentor sunt în mare parte profesioniști la începutul 

experienței lor pedagogice. Majoritatea participanților declară experiență pedagogică de la 1 la 

5 ani, cel mai numeros fiind grupul de cadre didactice care se află în primul an de carieră ca 

profesori. 

Mentorii au o experiență pedagogică îndelungată, variind de la 12 la 33 de ani. Este de remarcat 

faptul că în grupul de mentori se află un coleg care are doar câțiva ani de experiență în profesie 

dar a reușit să lucreze cu cel mai mare număr de profesori. În ceea ce privește experiența 

anterioară cu mentoratul în ambele grupuri (profesori și mentori) există o astfel de experiență. 

Doar un participant a declarat că a practicat mentoratul. 

Serbia 

Din punct de vedere geografic, participanții din Serbia reprezintă diferite așezări (capitală, oraș 

de peste 50 de mii de locuitori, așezări mici). Există o prezentare echilibrată a tuturor etapelor 

de învățământ, cu o ușoară predominare a liceului. În ceea ce privește disciplinele, există 

diversitate și, spre deosebire de profilul participanților din Bulgaria, printre profesorii sârbi 

acoperiți de studiu se numără și profesori de științe exacte, inclusiv afaceri și economie. Doar 

trei profesioniști bărbați sunt implicați în pilotaj. 

În ceea ce privește structura de vârstă a participanților, există o imagine plină de culoare față 

de faza pilot din Bulgaria. Mentoratul se aplică atât colegilor cu câțiva ani de experiență 

pedagogică, cât și colegilor cu experiență. 
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Mentorii au o îndelungată experiență pedagogică, precum și experiență anterioară în acordarea 

diferitelor forme de sprijin profesional pentru profesori. 

România 

Din punct de vedere geografic, participanții din România provin în principal din instituțiile 

educaționale din capitala București. Profesorii care au accesat serviciile unui mentor sunt în 

majoritate profesioniști la începutul experienței lor pedagogice - în primul an de practică 

profesională sau cel mult în al doilea an de la prima numire pe un post în învățământ. 

Mentorii provin atât din școala primară, cât și gimnazială într-o manieră echilibrată. În ceea ce 

privește disciplinele pe care ne-am axat acestea au fost: limba română și istoria. Este de 

remarcat faptul că, la fel ca profilul participanților din Bulgaria, există în mare parte 

reprezentanți ai științelor umaniste și predomină femeile profesioniste. 

Mentorii au mulți ani de experiență pedagogică (de la 11 la 23 de ani în profesie) și prezența 

unor caracteristici suplimentare care sunt reglementate în legislație. Sunt cadre didactice care 

dețin gradul didactic I (cea mai înaltă calificare echivalentă cu un doctorat în învățământul 

superior), au promovat cel puțin un curs de perfecționare în ultimii cinci ani și au o notă de 

calificare „foarte bună” în ultimii cinci ani.  
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Accentul tematic al procesului de mentorat 

 
Bulgaria 

Profesorii bulgari au discutat diverse subiecte în timpul procesului de mentorat. Pe scurt, 

principalele domenii tematice luate în considerare în cadrul sesiunilor de mentorat pot fi 

prezentate după cum urmează: 

• Motivație pentru dezvoltarea profesională și personală viitoare; 

• Planificarea lecțiilor și distribuirea anuală; 

• Evaluarea realizărilor elevilor; 

• Pregătirea materialelor suplimentare de instruire (inclusiv teste și fișe de lucru); 

• Aplicarea de noi metode de predare în concordanță cu caracteristicile de vârstă ale elevilor 

(să limiteze întreruperile din timpul lecției; să limiteze timpul de vorbire a profesorului și să 

crească în mod corespunzător timpul de expunere al elevilor; să crească implicarea elevilor; să 

crească timpul de predare prin reducerea timpului de ne-predare; creșterea indicelui de învățare 

reală); 

• Colectarea feedback-ului de la elevi (ce fac elevii diferit; dacă lecția a atins un nivel înalt de 

calitate; cum se măsoară schimbarea; dacă scopul lecției a fost atins și ce metode și strategii 

sunt utilizate pentru atingerea acestui obiectiv); 

• Lucrul cu copiii cu nevoi educaționale speciale. 

Serbia 

În procesul de mentorat cu profesorii din Serbia, se observă o varietate de subiecte, care sunt 

puse în fața mentorului. Pentru unii profesori, accentul se pune pe obiective specifice și pe 

rezultatele educaționale pe care doresc să le atingă pentru elevii lor. Pentru alții, accentul se 

pune pe metode specifice de învățare sau de interacțiune cu alți colegi. Printre temele recurente 

se numără: 

• Dezvoltarea creativității și a abilităților de comunicare ale elevilor, inclusiv gândirea critică; 

• Aplicarea unei abordări individualizate a predării; 

• Introducerea unei abordări interdisciplinare a muncii (cooperare interdisciplinară); 

• Dezvoltarea autoreflecției profesorului; 

• Utilizarea tehnologiilor digitale în predare. 
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România 

În procesul de mentorat cu specialiști pedagogi din România se observă o varietate de subiecte. 

Subiectele au fost formulate în cadrul unei întâlniri inițiale de informare cu mentorii și 

monitorizarea ulterioară a lecțiilor de către mentori. Printre principalele subiecte evidențiate se 

numără: 

• Implementarea strategiilor educaționale moderne (înlocuirea prelegerilor cu învățarea activă; 

autostudiul; învățarea în grup prin situații de cooperare etc.); 

• Aplicarea unei abordări individualizate a predării; 

• Evaluarea continuă a progresului elevilor; 

• Utilizarea tehnologiilor digitale în predare; 

• Rezultatele și satisfacția profesorilor și a mentorilor (motivaţia de a rămane în sistemul de 

educaţie). 

Rezultatele și satisfacția specialiștilor pedagogici și a mentorilor 

Bulgaria 

Toți participanții la faza pilot și-au exprimat satisfacția față de proces. Pentru profesori, 

utilitatea interacțiunii cu mentorul este multifațetică și, în general, poate fi descrisă ca o 

contribuţie semnificativă la creșterea încrederii lor profesionale în sine și a motivației pentru 

auto-îmbunătățire. 

Majoritatea participanților au comunicat faptul că, chiar și în perioada scurtă de mentorat, 

efectul asupra elevilor a fost vizibil și este legat în principal de îmbunătățirea angajamentului 

lor. Profesorii sunt încurajați să își îmbogățească metodele de predare și să caute resurse 

suplimentare pentru a-și dezvolta practica. În ceea ce privește unul dintre subiectele orizontale 

legate de planificarea lecției, se realizează că o bună planificare creează încredere, dar permite 

și flexibilitatea necesară în abordarea individualizată a predării. 

Satisfacția mentorilor bulgari a fost mare. Toți mentorii au declarat că ceea ce îi motivează să 

lucreze pentru dezvoltarea profesională a colegilor lor este oportunitatea de a-și împărtăși 

experiența și de a avea continuitate. În același timp, mentoratul oferă o oportunitate pentru 

propria lor carieră și dezvoltare. 

Mentorii au fost mulțumiți de pașii propuși în actualul model teoretic și practic de dezvoltare 

profesională. Modelul oferă o bună orientare asupra organizării muncii și a pașilor care trebuie 

parcurși pentru a stabili atât o atmosferă de încredere reciprocă între mentor și profesor, cât și 
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o succesiune de pași care trebuie urmați în procesul de însușire a profesiei didactice de către 

tânărul profesor.  

Serbia 

În ciuda perioadei scurte de mentorat (până la 2 luni) în care au participat profesorii din grupul 

pilot, rezultatele în funcție de feedback-ul colectat sunt pozitive. Profesorii își exprimă marea 

satisfacție față de proces. Acesta este și feedbackul de la mentori. 

Printre opiniile exprimate cu privire la procesul de mentorat a fost conștientizarea faptului că 

mentoratul îi poate încuraja foarte mult pe profesori să-și dezvolte practicile de reflecție asupra 

capacității lor de a lucra pentru succesul elevilor lor. Profesorii au posibilitatea de a-și identifica 

domeniile de îmbunătățire și de a face pași semnificativi pe drumul propriei dezvoltări 

profesionale. 

Unii participanți au început procesul cu scepticism, gândind că este puţin probabil să se obțină 

rezultate într-o perioadă atât de scurtă, dar la sfârșitul procesului au spus că sunt mulțumiți de 

interacțiunea cu mentorul lor. 

Profesorii spun că procesul de mentorat i-a sprijinit în atingerea obiectivelor. În cazurile în care 

implementarea este parțială, aceștia afirmă că procesul le-a întărit motivația de a îmbunătăți și 

de a căuta forme de cooperare pe termen lung cu colegii. 

Procesul de mentorat încurajează profesorii să accepte mentoratul ca oportunitate de cooperare 

și dezvoltare. Ca pas următor, mentoratul creează condiții pentru ca profesorii să accepte ideea 

revizuirii și autoevaluării comune a activităților lor. 

La rândul lor, mentorii din proces și-au exprimat și o mare satisfacție față de oportunitatea de 

a sprijini dezvoltarea profesională a colegilor prin identificarea în comun a nevoilor de 

dezvoltare și desfășurarea de schimburi profesionale pe temele identificate. 

România 

Profesorii implicați în procesul de mentorat și-au exprimat satisfacția față de interacțiunea cu 

mentorul. Printre principalele beneficii evidențiate se numără furnizarea de sfaturi practice și 

sprijin din partea mentorilor în găsirea „soluțiilor” la problemele pe care le întâmpină în 

predarea la clasă. Mentoratul le oferă acces la resurse și oportunitatea de a discuta diverse 

probleme care nu sunt clare pentru profesorii debutanţi. 
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Ca urmare a participării lor la procesul de mentorat, profesorilor le-a crescut încrederea în sine 

și şi-au îmbunătățit abilitățile de comunicare și cele pedagogice. 

Mentorii își exprimă, de asemenea, satisfacția cu privire la participarea lor la procesul de 

mentorat. Printre principalele rezultate și beneficii pentru mentor se numără următoarele: 

• Dezvoltarea abilităților de coaching, abilități de consiliere, abilități de ascultare; 

• Crearea unui stil propriu ca mentor; 

• Dezvoltarea și practicarea stilului individual de conducere; 

• Consolidarea încrederii în sine, autorealizarea și dezvoltarea „soft skills” prin participarea la 

procesul de mentorat; 

• Schimb de informații, tehnici de predare și furnizare de feedback.  
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Recomandări pentru dezvoltarea modelului 

Bulgaria 

Participanții la faza pilot oferă diferite idei pentru dezvoltarea ulterioară a modelului. Printre 

principalele recomandări se numără următoarele: 

• Fiecare școală ar trebui să aibă un mentor activ care să aplice modelul, iar acest mentor să 

aibă cel puțin 5 ani de experiență ca profesor. 

• Dezvoltarea unor forme de mentorat de grup în care mentorul conduce sesiuni de grup cu 

profesorii implicați. 

• Manualul mentorului ar trebui să ofere resurse suplimentare legate de specificul diferitelor 

subiecte și grupe de vârstă. 

• Modelul ar trebui utilizat nu numai pentru profesorii noi, ci și pentru profesorii care au 

dificultăți în munca lor, în ciuda experienței lor mai îndelungate. 

• Liderii școlilor ar trebui să construiască un sistem adaptativ de cooperare școlară internă 

pentru asistență reciprocă și mentorat. 

• Implementarea unui model ar trebui să fie susținută de dezvoltarea de demonstrații video ale 

implementării acestuia pentru a ghida mai bine viitorii mentori. 

• Modelul ar trebui promovat în comunitatea profesională mai largă prin diferite forumuri 

pentru schimbul de bune practici și experiențe. 

• Modelul trebuie aplicat pe o perioadă mai lungă decât faza pilot / 1-2 ani /. 

Serbia 

Participanții la faza pilot din Serbia confirmă unele dintre recomandările făcute de profesorii 

bulgari, cum ar fi necesitatea unui proces de mentorat mai lung de un an. Alte recomandări 

includ: 

• Mentoratul ar trebui introdus ca o formă formală de dezvoltare profesională (calificare). 

• Ar trebui prevăzut un timp specific pentru includerea în acest formular în timpul săptămânii 

de lucru. 

• Organizarea de cursuri pentru profesorii care doresc să lucreze ca mentori. 

În ceea ce privește procesul de mentorat în sine, este important ca mentorii să adere cât mai 

mult posibil la o abordare orientată spre forță a colegilor cu care lucrează. 
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România 

Profesorii români paricipanţi sunt de acord cu recomandarea referitoare la mai mult de un an 

de mentorat, pe baza unui plan de dezvoltare profesională sincronizat cu managementul școlii. 

De asemenea, s-a remarcat necesitatea alocării/planificării timpului pentru mentorat în cadrul 

activităților zilnice ale profesorilor și directorilor. 

În ceea ce privește formele de mentorat, colegii români oferă o abordare combinată între sesiuni 

individuale și de grup, care permit luarea în considerare a diferitelor subiecte profesionale, 

precum și împărtășirea experiențelor. 

Concluziile cercetării 

Observațiile din faza pilot a modelului din Bulgaria, Serbia și România permit să concluzionam 

că modelul de mentorat propus de proiectul european „ProTeach” poate fi aplicat în școală și 

duce la rezultate pozitive în dezvoltarea profesională a specialiștilor pedagogi. 

Obținerea unor rezultate sustenabile necesită implementarea modelului ca formă oficială de 

calificare internă, pentru care există timp alocat și resurse reglementate în cadrul programului 

oficial de lucru în școală. În implementarea modelului pot fi implementate experimente 

ulterioare cu diferite forme de lucru individual și de grup, axate pe realizările superioare ale 

elevilor. 

Asigurarea unui mentorat de înaltă calitate necesită introducerea unor cursuri de formare 

specializate în mentorat, susținute de materiale de instruire relevante (manual pentru mentor, 

demonstrații video ale formelor individuale și de grup de mentorat, resurse specifice 

disciplinei).  
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Anexa 1 - Principalele caracteristici ale Educației 4.0 

Educația 4.0 include: 

• Curriculum flexibil și curricula integrativă – învățarea „bazată pe fenomene”. 

• Training personalizat - profilare individuală și e-learning. 

• Învățare combinată și utilizarea eficientă a TIC în educație, construind o „școală în cloud” 

(Pengelley, 2017). 

• Aplicarea pe scară largă a abordării competențelor – prioritate centrată şi concentrată pe 

obiective legate de motivarea și dezvoltarea individualității elevului. 

• Interdisciplinaritatea în învățare - integrarea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor de la o 

disciplină la alta. 

• Accent pe valoarea practică și utilitatea cunoștințelor - învățarea prin practică, extinderea 

pregătirii practice. 

• Stimularea creativității, creativității și inovației în procesul educațional. 

• Învățare bazată pe probleme – transfer pentru a rezolva probleme în diverse situații non-

standard. 

• Utilizarea metodelor de predare interactive – învăţare bazată pe proiecte. 

• Utilizarea semnificativă a tehnologiei în educație - introducerea pe scară largă a modelului 

1:1 și a tehnologiilor cloud în învățământul la distanță într-un mediu electronic. 

• Formarea colaborativă și munca în echipă a studenților. 

• Dezvoltarea unui mediu școlar incluziv. 

• Căutare constantă de noi forme și tipuri de instruire (dispozitive mobile, Internet of Things, 

inteligență artificială). 

• Educație pozitivă – dezvoltarea punctelor forte ale caracterului și bunăstării și fericirii 

elevului (Norrish, Williams, O’Connor, Robinson, 2015). 

• Schimbarea sistemului de organizare a instruirii - schimbarea sistemului de clasă cu un sistem 

de grup/echipă/formare, învăţare oriunde şi oricând, instruire auto-organizată. 

• Schimbarea evaluării – aplicarea mai largă a evaluării formative și autentice, portofoliul 

studenților. 

• Elevii din generația Z sau din generația Net sunt „alăptați” și crescuți cu tehnologia 

informației – această generație gândește, caută informații și învață diferit decât generațiile 

anterioare de studenți. 

• Elevii se formează în trei dimensiuni – ca stabilirea de contacte (conectori), creatori și 

constructiviști – folosind, dar și creând cunoștințe și propriile informații.  
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Anexa 2 - Abordări și metode de colectare a datelor privind procesul de învățământ 

Colectarea datelor este un element cheie în mentorat. Mentorii colectează date pentru a ajuta 

profesorii să obțină o imagine mai clară a realității, să sprijine procesul de stabilire a 

obiectivelor și procesul de revizuire a progresului către obiective. Datele sunt un fel de punct 

de plecare și de final al fiecărui proces de mentorat. Cele mai eficiente date sunt adesea datele 

colectate datorită înregistrărilor video ale lecțiilor. 

Pentru a-și îmbunătăți practicile, profesorii ar putea dori să crească nivelul de implicare al 

elevilor lor, să reducă timpul pentru întrebări non-pedagogice în clasă, să schimbe raportul 

dintre comentariile corective și pozitive în timpul orei, iar mentorii lor trebuie să știe cum să 

explice procesul de colectare a diferitelor tipuri de date care vor sprijini profesorii în găsirea 

unei soluții. 

Această anexă rezumă categoriile de date după modelul Knight (Knight, 2018) citat mai sus, 

pe care mentorul le poate colecta în munca sa cu profesorul. 

Implicarea studenților 

Angajamentul este un concept complex și cu mai multe componente. Într-o versiune foarte 

simplă și funcțională, poate fi considerată în raport cu nivelul de atenție al elevilor în timpul 

unei lecții. Pot fi luate în considerare trei niveluri de implicare: autentic, strategic și zero. 

În angajamentul autentic, elevii sunt cu adevărat interesați și îndeplinesc sarcinile stabilite de 

profesor pentru că le consideră semnificative sau plăcute. 

Elevii care sunt implicați strategic fac lucrurile pentru că trebuie, nu pentru că doresc. Vor să 

termine sarcinile cât mai repede posibil pentru a petrece mai mult timp activităților pe care le 

consideră mai captivante. 

Elevii cu angajament zero nu realizează sarcinile care le sunt atribuite. Ei se pot angaja în 

conversații unul lângă altul, pot face teme pentru o altă clasă, pot citi materiale care nu au 

legătură cu clasa sau pur și simplu se pot uita pe fereastră. 

Punctul de plecare pentru stabilirea implicării elevilor este efectuarea de măsurători rapide și 

continue în timpul orei a așa-numitului timp de lucru. La un moment selectat, profesorul 

revizuiește implicarea elevilor numărând câți dintre ei lucrează în prezent la sarcină. Această 

observație se poate face la intervale regulate (de exemplu: la fiecare zece minute). Această 

abordare oferă informații specifice cu privire la procentul de angajamente, dar nu oferă 

informații despre tipul de angajament (autentic/strategic). 
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Timp pentru predare și timp pentru munca ne-pedagogică 

În timpul unei lecții, elevii vor fi implicați în activități care promovează învățarea (predarea) și 

activități de altă natură (asezarea în bănci, aranjarea materialelor didactice, verificarea 

prezenței, pregătirea ieșirii la sfârșitul orei). Cu cât este dedicat mai mult timp activităților de 

predare, cu atât elevii vor învăța mai mult. 

Măsurarea raportului dintre timpul de predare și timpul pentru alte activități oferă profesorului 

informații utile, cât timp real este alocat predării și duce la gândirea la cum să măriți acest timp. 

Indicele de învățare adevărată 

Acest indicator este utilizat prin înmulțirea procentului de studenți care finalizează sarcina cu 

procentul din timpul de predare. Scorul maxim este de 100% sau 1,00. 

Exemplu: dacă într-o anumită clasă 80% (0,80) din timp este pentru predare și 60% (0,60) 

dintre elevi sunt angajați într-o anumită sarcină, atunci indicele de învățare reală este de 48% 

(0,60x0,80). Rezultatul arată că aproape jumătate din potențialul de învățare disponibil nu este 

utilizat. 

Acest indice are limitările sale, dar permite o reflecție, mai ales în cazurile de rezultate foarte 

scăzute. 

Timp pentru profesor să vorbească și timp pentru elev să vorbească 

Practica de cercetare a lui Knight, cu profesorii care urmăresc înregistrările lecțiilor lor, arată 

surprinderea lor în ceea ce priveşte timpul în care sunt în rolul de vorbitori și cât de puțin timp 

lasă elevilor să vorbească despre ceea ce învață. 

Raportul corect al timpului de vorbire al profesorului și al elevilor depinde de tipul de învățare 

care se desfășoară și de materia care este studiată. Fiecare profesor ar trebui să judece singur 

care este starea dorită a indicatorului vorbirii elevului. 

Raportul de interacțiune 

Atenția profesorului este un motivator cheie pentru elevi. Profesorii pot învăța multe despre 

modul în care direcționează învățarea observând cât de des își laudă elevii pentru 

comportamentul adecvat și cât de des își corectează elevii pentru comportamentul inadecvat. 
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Raportul dintre momentele în care profesorii le arată elevilor că îi văd atunci când fac ceea ce 

trebuie să facă față de momentele în care profesorii își corectează elevii se numește raportul 

de interacțiune (Reinke, Herman și Sprick, 2011; Sprick, 2010, citat din Knight 2018). 

Cea mai ușoară modalitate de a stabili acest raport este de a folosi o hartă a clasei care arată 

unde stă fiecare elev (tabelul de locuri). Cu ajutorul graficului, profesorul poate nota cu plus 

comentariile sau gesturile pozitive pe care le face elevului și cu minus momentele în care face 

comentarii corective. În partea de jos a diagramei, profesorul poate marca comentariile pozitive 

și corective pe care le face întregii clase. În cazurile în care lecția este înregistrată, observatorii 

o pot revizui și verifica dacă datele înregistrate pe diagramă sunt corecte. 

Acest raport arată cum și pe ce își concentrează profesorul atenția. Când se observă acest 

indicator, mentorul examinează cum și în ce măsură profesorii acordă atenție elevilor și cum 

exprimă această atenție. Cea mai bună strategie de a schimba raportul este creșterea atenției 

pozitive (creșterea numărului de laude). Aceasta nu înseamnă excluderea comentariilor 

corective, ci accentuarea aspectelor pozitive ale comportamentului și performanței elevilor. 

Dacă profesorii cresc atenția pozitivă, dar nu reușesc să corecteze în mod adecvat elevii, este 

probabil ca elevii să nu se comporte așa cum speră profesorii.  

Crearea unei culturi a învățării în interesul elevilor necesită ca profesorul să-i corecteze pe elevi 

într-o manieră consecventă.  

Când profesorii sunt inconsecvenți (de exemplu, permit într-o zi să aibă conversații secundare 

și le împiedică să aibă loc în altă zi), elevii devin confuzi cu privire la ceea ce se așteaptă de la 

ei și, ca urmare, se plâng de nedreptate. 

Comportamentul elevilor 

Profesorul monitorizează în principal comportamentul care perturbă procesul de învățare și 

acesta poate fi prezentat sub o categorie generală - întreruperi. Măsurarea întreruperii include 

orice moment în care un elev întrerupe învățarea altui elev sau activitatea de predare a 

profesorului. Acest tip de date sunt colectate prin înregistrarea video a unei lecții sau prin 

observarea directă a muncii unei clase. Din nou, se poate folosi graficul mai sus menționat al 

locurilor din clasă, iar sub fiecare elev se poate nota numărul de întreruperi realizate. Pe lângă 

întreruperi se pot adăuga așa-numitele acte lipsite de respect, cum ar fi strigătele, folosirea unui 

limbaj lipsit de respect, care pot fi notate și pe diagramă. 

 



 
73 

 

Întrebări ale profesorului 

Unul dintre cei mai simpli și mai puternici pași pe care profesorii îi pot face în predarea lor este 

să regândească tipul de întrebări pe care le pun. 

• Întrebările pot fi deschise sau închise. Pot exista, de asemenea, întrebări care necesită 

o opinie sau să caute un răspuns corect.  

• Întrebările care necesită o opinie nu au răspunsul corect. Opinia este personală şi 

individuală, aşa că persoana care raspunde la acest tip de întrebare răspunde corect la 

aceasta întrebare doar atunci când prezintă opinia sa. Exemplu: Ce părere aveți despre 

cartea X? 

Profesorii pun de obicei întrebări legate de răspunsul corect atunci când doresc să confirme cât 

de mult au însușit elevii cunoștințele și cât de mult pot demonstra abilitățile pe care le-au 

învățat. 

În diverse sisteme educaționale din întreaga lume, profesorii folosesc taxonomia Bloom a 

obiectivelor de învățare, sortând întrebările în șase niveluri - cunoaștere, înțelegere, aplicare, 

analiză, sinteză și evaluare. Alții folosesc taxonomii precum cele ale lui Marzano, Eriksen, 

Costa și altele. 

Pentru a facilita procesul de observare și măsurare conform Knight (Knight, 2018), întrebările 

pot fi împărțite în trei categorii: cunoștințe (cunoștințe), aptitudini (deprindere), idei mari (idei 

mari). 

Întrebările legate de cunoștințe îi determină pe elevi să-și demonstreze capacitatea de a memora 

informații. 

Întrebările „de abilități” îi provoacă pe elevi să explice cum vor face ceva. 

Întrebările „cu idei mari” încurajează elevii să vorbească despre subiecte, concepte și structuri 

de conținut care se repetă pe parcursul studiului. 

În cele mai multe cazuri, în predarea directă, profesorii pun de obicei întrebări mai închise, 

specifice, pentru a confirma că elevii înțeleg cunoștințele prezentate și pentru a-și asigura 

angajamentul. 

Mentorii și profesorii pot colecta și date despre modul în care elevii răspund la întrebări. În 

special, cât de des răspund elevii la întrebări, ce elevi răspund la întrebări și cât de des elevii 

răspund corect la întrebări.  
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Anexa 3 - Manualul profesorului mentor 

 

Dragi colegi mentori, 

 

În următoarele trei luni aveţi ocazia să testaţi împreună cu colegii dumneavoastră (min. 5 

specialişti pedagogici) modelul de mentorat propus de proiectul european „ProTeach”. În acest 

document am încercat să oferim un exemplu de plan de pași de urmat în lucrul cu colegii dvs. 

în format individual sau de grup. 

 

La sfârșitul pilotării, sperăm să ne trimiteți un scurt raport cu rezultatele procesului, care va 

include profilul și numărul de participanți, rezultatele obținute, feedback-ul participanților cu 

privire la utilitatea mentoratului și observațiile și concluziile dumneavoastră în calitate de 

mentori.  

 

Conținutul manualului actual: 

Pasul 1 – Pregătirea   

Pasul 2 - Desfășurarea primei întâlniri introductive/introductive (30 min)   

Pasul 3 – Întâlnire pentru identificarea stării actuale de dezvoltare (60 min)   

Pasul 4 - Întâlnire pentru stabilirea obiectivelor de dezvoltare (60 min)   

Pasul 5 – Învățare   

Pasul 6 – Aplicația   

Pasul 7 - Întâlnire de evaluare și urmărire (60 min)   

Anexa 1 – Cadre de autoevaluare   

Anexa 2 - Abordări și metode de colectare a datelor privind procesul de învățământ   
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Pasul 1 - Pregătire 

În această etapă vă informați colegii despre posibilitatea de a le oferi un serviciu de mentorat 

care vizează îmbunătățirea predării lor în diferite medii educaționale (prezențial, online și/sau 

hibrid). În funcție de abordarea dvs., le puteți oferi informații succinte că procesul de mentorat 

include câteva elemente principale: 

• O serie de întâlniri (sesiuni de mentorat) în care stabiliți obiectivele pe care doriți să le atingeți, 

identificați zonele de îmbunătățire, schițați pașii de acțiune, discutați despre abordări și tehnici 

de predare specifice și monitorizați progresul în implementarea acestora. 

• Colectarea de informații despre abordarea lor față de predare prin: 

- Observație personală - profesorul colectează informații din diverse surse despre nivelul 

propriu de predare (rezultatele elevilor, videoclipul unui moment de predare selectat, 

feedback de la elevi și colegi). 

- Observarea de către mentor - aceasta se poate face personal sau printr-un videoclip 

oferit de profesor. 

• Demonstrații legate de metodele de predare de către mentor. 

• Autoeducare, participarea la traininguri și alte forme de însuşire a unor noi abordări de predare 

sau de perfecţionare a celor actuale de către profesorul dat. 

Se recomandă ca procesul de mentorat să dureze cel puțin un an școlar, astfel încât să existe 

timp pentru aranjarea tuturor activităților din programul profesorului într-un mod care să nu 

creeze stres suplimentar și, în același timp, să conducă la dezvoltarea durabilă a competențelor. 

În cazul specific al fazei pilot actuale, această durată este de 3 luni și implică flexibilitate în 

alegerea elementelor de mai sus. 

Pasul 2 - Desfășurarea primei ședințe introductive / introductive (30 min) 

Se recomandă ca înainte de a începe un adevărat proces de mentorat, să aibă loc o scurtă 

întâlnire cu profesorul care este interesat de program, cu următoarele sublinii: 

• Profesorul are oportunitatea de a afla mai multe despre parametrii specifici a ceea ce urmează. 

• Mentorul are posibilitatea de a sublinia principiile relației de mentorat. Acesta este momentul 

în care se subliniază că acesta este un proces individualizat de dezvoltare profesională, care nu 

are legătură cu evaluarea performanței sau atestarea profesorului. Procesul este confidențial, 

iar informațiile despre diverse aspecte ale relației pot fi împărtășite de mentor numai cu 
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permisiunea mentoratului. În cadrul acestei prime întâlniri aveți ocazia să clarificați 

principalele principii pe care mentorul le urmează în procesul de mentorat: 

- Egalitatea: ambii participanți la proces împărtășesc și schimbă idei și iau decizii 

împreună pe picior de egalitate. Mentorul trebuie să accepte ideea că profesorul însuși 

contribuie la interacțiune. 

- Alegerea: profesorul este cel care ia deciziile în proces (care sunt obiectivele, ce 

strategii pedagogice vor fi dezvoltate, etc.). Mentorul crede că profesorul este în postura 

de a face alegerea și creează atmosfera și mediul potrivite pentru luarea unei decizii. 

- Siguranța: conversațiile cu mentorul ar trebui să fie deschise și în spiritul încrederii. 

profesorul se simte calm pentru a exprima ceea ce crede și simte. 

- Dialogul: atunci când oamenii sunt parteneri, conversațiile lor au loc în cadrul unui 

dialog în care ideile sunt împărtășite de ambele părți. Cadrele didactice care 

promovează o atmosferă de dialog  stabilesc un echilibru între adresarea de întrebări 

care ajută cadrul didactic să ajungă la niveluri mai ridicate de conștientizare a situației 

sale actuale și a obiectivelor viitoare și oferă soluții care sunt adecvate contextului 

individual specific. Ei nu dau sfaturi, ci împărtășesc strategii pedagogice posibile. 

- Reflecția: oferirea oportunității și a timpului pentru reflecție cadrului didactic este baza 

pentru menținerea unui nivel ridicat al angajamentului și a calității ideilor formulate.  

- Orientarea spre acțiune: interacțiunea cu mentorul încurajează efectuarea unor pași și 

acțiuni active de către cei doi participanți la procesul de deplasare spre implementarea 

obiectivelor planificare. 

O altă caracteristică importantă a modelului propus este aceea că, spre deosebire de practicile 

de mentorat și coaching tradiționale, care plasează mentoratul în centrul procesului, în acest 

model punctul de pornire este elevul și ceea ce dorește profesorul să realizeze elevul său. 

• În cursul sesiunii de familiarizare, mentorul încurajează profesorul să îi împărtășească 

toate preocupările și ezitările sale privitoare la activitățile care urmează și oferă 

informații suplimentare, dacă este cazul.  

• În cursul întâlnirii este specificat calendarul relației și în mod specific prima sesiune 

dedicată stabilirii obiectivelor de dezvoltare individuală.  

• Este important ca în cursul reuniunii introductive să se specifice locul de desfășurare a 

sesiunilor de mentorat. Se recomandă alegerea unui loc unde să nu existe distrageri și 

care să predispună cadrul didactic la împărtășirea cu deschidere a informațiilor cu 
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caracter personal. În cazul în care se optează pentru o platformă online pentru sesiuni, 

se recomandă alegerea unei platforme care oferă conexiune audio și video bună, 

deoarece participanții de ambele părți se află în camere liniștite și ca acasă în timpul 

sesiunilor online.  

Pasul 3 – Întâlnire pentru identificarea stării actuale de dezvoltare (60 min) 

În cadrul acestei întâlniri, accentul se pune pe discutarea principalelor întrebări precum: 

• Ce vrei să obții de la elevii tăi? Care ți-ar plăcea să fie realizările lor? 

• Ce funcționează bine și are o calitate bună? 

• Unde există loc de îmbunătățiri? 

Dacă simțiți nevoia, puteți oferi exemple de fişe pentru autoevaluarea competențelor, pentru a 

sprijini colegul în identificarea domeniilor de îmbunătățire. Planificați un timp pentru ca 

colegul Dvs să revizuiască fişele relevante și să permită reflecția pe baza întrebărilor de mai 

sus (a se vedea Anexa 1 – Fişe de autoevaluare). Fişele sunt recomandate, dar este mai 

important să se creeze condiții în cadrul conversației pentru ca mentorul să își formuleze 

domeniile de îmbunătățire. De asemenea, pot fi trimise profesorului în prealabil ca pregătire 

pentru întâlnire. 

În cazul în care colegul demonstrează un nivel ridicat de conștientizare a ceea ce își dorește să 

realizeze, puteți trece la pasul următor legat de formularea obiectivelor. 

Dacă colegul demonstrează dorința de a culege mai multe informații despre răspunsurile la 

întrebările adresate, îl puteți încuraja să exploreze câteva dintre următoarele modalități de a 

culege informații: 

- Înregistrarea video a unei părți dintr-o lecție prezentată de discipol: oferă mentorului și 

cadrului didactic o perspectivă neutră asupra a ceea ce se petrece în sala de clasă. 

Mentorul care plănuiește să utilizeze înregistrarea video ca metodă de colectare de 

informații neutre ar trebui să țină cont de faptul că reușita utilizării acestei metode 

depinde de nivelul de încredere care este construită împreună cu profesorul. În această 

privință, este important ca înregistrarea video să fie deținută de profesor. Există diferite 

forme și abordări privind organizarea unei înregistrări video a unei lecții. Cadrul 

didactic poate înregistra el însuși o scurtă sesiune video folosind propriul telefon mobil, 

îl poate ruga pe mentor să facă acest lucru, poate ruga pe unul dintre elevii săi sau pe 

un alt profesor. În orice caz, este esențial ca cadrul didactic să fie convins că 
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înregistrarea va fi utilizată exclusiv în scopul dezvoltării profesionale în cadrul 

procesului de mentorat. 

- Feedback-ul din partea elevilor: Feedback-ul din partea elevilor este o unealtă 

importantă care nu este utilizată pe deplin în multe cazuri. Cadrele didactice pot obține 

informații de la elevii lor prin intermediul conversațiilor informale, interviurilor 

tematice și prin intermediul întrebărilor și răspunsurilor scrise și al feedback-ului oferit 

la sfârșitul unei lecții (bilete de ieșire). Revizuirea lucrărilor elevilor este de asemenea 

un mod de a obține o imagine clară a realității. 

- Observarea: deși nu este cea mai obiectivă modalitate de a obține o imagine clară a 

realității, observarea poate fi utilă atunci când cadrul didactic nu dorește să facă o 

înregistrare video și nu dorește ca elevii săi să fie intervievați. Un factor important 

pentru reușita acestei activități îl reprezintă desfășurarea unei conversații de pregătire 

preliminară cu cadrul didactic în care să se specifice parametri de bază, regulile de 

urmat în cursul observării de către mentor. 

Pasul 4 - Întâlnire pentru stabilirea obiectivelor de dezvoltare (60 min) 

Întâlnirea definește obiectivele specifice de dezvoltare pe care colegul le stabilește și identifică 

principalele activități pentru atingerea acestor obiective (exemplu: o tehnică sau abordare de 

predare specifică care va fi studiată și stăpânită; un element specific de predare care va fi 

schimbat). 

Pentru a facilita formularea unui obiectiv pentru un coleg, puteți utiliza următoarele întrebări 

de asistență:  

Întrebare: 

Pe o scală de la 1 la 10, unde 1 reprezintă cea mai slabă lecție pe care ați ținut-o în cariera 

voastră, iar 10 cea mai bună, ce notă ați da lecției despre care discutăm (pe baza înregistrării 

video, pe baza feedback-ului de la elevi și/sau a observațiilor privind lecția din partea 

mentorului)? 

Ce vă place la lecție? 

Ce trebuie schimbat pentru a duce calitatea lecției mai aproape de 10? 

Ce vor face diferit elevii voștri, dacă lecția a atins nivelul de calitate 10? 
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Spuneți-mi mai multe detalii, cum vă imaginați această dezvoltare? 

Cum putem măsura această schimbare? 

Vreți ca acesta să fie obiectivul vostru? 

Dacă puteți atinge acest obiectiv, va conta el într-adevăr pentru voi? 

Ce strategie și metodă de predare puteți utiliza pentru a vă atinge obiectivul? 

Care sunt pașii următori pe care îi veți face? 

După formularea obiectivelor pe baza întrebărilor de mai sus, îl puteți invita să verifice dacă 

îndeplinește următoarele caracteristici ale obiectivelor bune: 

- puternic. Întrebarea cheie: Atingerea acestui obiectiv va conduce la o schimbare semnificativă 

în viețile elevilor? 

- elementar (ușor). Întrebarea cheie: Obiectivul este simplu, clar și ușor de înțeles? 

- convingător din punct de vedere emoțional. Întrebarea cheie: Acest obiectiv chiar contează 

pentru profesor? 

- realizabil. Întrebarea cheie: Profesorul a identificat un rezultat așteptat măsurabil și o strategie 

pentru obținerea rezultatului respectiv? 

- orientat spre elev. Întrebarea cheie: Este acest obiectiv legat de performanțele, 

comportamentul și atitudinile elevilor mai degrabă decât ale profesorului sau ale unei anumite 

strategii? 

Ca urmare a utilizării acestor întrebări, aveți posibilitatea de a formula obiective motivaționale 

împreună cu colegul și de a identifica o strategie/metodă adecvată de predare care va fi punctul 

central al următoarei etape sau faze (Învățare). 

În funcție de provocarea individuală a fiecărui profesor, stabilirea obiectivelor nu poate decât 

să evidențieze diferite opțiuni de acțiune (diferite strategii de încercat) și într-o conversație 

ulterioară pentru a discuta și a decide ce strategie să implementeze. 

Pasul 5 – Învățare 

În această fază, discipolul ar trebui să stăpânească strategia aleasă. Procesul de învățare a 

strategiei poate parcurge formate diferite: 
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- Învățarea auto-organizată sau auto-dirijată, în care discipolul caută singur informații și 

resurse despre strategia aleasă, discută rezultatele cu mentorul, demonstrează strategia și 

primește feedback din partea mentorului. 

- Participarea la un curs de calificare sau la o calificare internă (la școală). 

- Instruirea de către mentor, în cadrul căreia mentorul furnizează informații despre strategie, 

discută cu discipolul, organizează o demonstrație privind implementarea strategiei. 

Demonstrația este cunoscută și ca un proces de modelare care arată cum se implementează 

strategia. Există mai multe opțiuni de organizare: 

• Mentorul face demonstrația numai pentru cadrul didactic; 

• Mentorul face o demonstrație în clasa reală a cadrului didactic respectiv cu participarea 

elevilor; 

• Mentorul face o demonstrație în cadrul predării în echipă împreună cu discipolul; 

• Mentorul organizează pentru discipol o participare la o lecție deschisă, care este ținută 

de un alt cadru didactic cu abilități dovedite în implementarea strategiei alese; 

• Urmărirea unei demonstrații video. 

Pasul 6 – Aplicare 

 

În faza de implementare, discipolul acționează pentru a aplica ceea ce s-a învățat în fazele 

anterioare. Aceasta este partea cea mai provocatoare a procesului de mentorat, deoarece 

necesită acțiune reală în vederea îmbunătățirii practicii predării. În acest punct, discipolul este 

mai mult în zona de confort a discuției cu mentorul său și a urmăririi unei demonstrații a 

strategiei. Acum este momentul pentru implementarea acesteia în clasă. 

Principala întrebare care se află la baza comunicării dintre mentor și discipol în această fază 

este „A fost atins obiectivul inițial?”  

Tabelul rezumă întrebările de monitorizare posibile (scenariile de dezvoltare) în procesul de 

mentorat în funcție de răspunsul la întrebarea respectivă. 

A fost atins obiectivul inițial? 

DA NU 

Vreți să: Vreți să: 

• schimbați obiectivul? 
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• continuați în direcția îmbunătățirii 

practicii voastre din punct de vere al 

utilizării strategiei sau de păstrare a 

rezultatului scopului? 

• alegeți un nou obiectiv? 

• luați o pauză de la relația noastră? 

• schimbați modul în care măsurați 

progresul spre atingerea obiectivului? 

• continuați să implementați strategia așa 

cum este? 

• revizuiți modul în care utilizați strategia? 

• alegeți o strategie nouă? 

Mentorul poate utiliza patru pași principali drept cadru pentru organizarea sesiunilor în această 

fază:  

• Primul pas confirmă direcția de dezvoltare. Mentorii utilizează întrebări pentru a afla dacă 

conversația se concentrează pe ceea ce este cu adevărat important pentru cadrul didactic. 

Exemple de întrebări: Pe ce vreți să ne axăm azi? Ce este cel mai important pentru 

dumneavoastră în acest moment și care va fi punctul central al conversației noastre? 

• Pasul al doilea revizuiește ceea ce s-a realizat. Mentorul revizuiește datele colectate și pune 

întrebări pentru a ajuta cadrul didactic să stabilească cât de aproape este de atingerea 

obiectivului. Exemple de întrebări: Ce a mers bine? Ce ați învățat? Ce v-a surprins? Ce 

obstacole aveți în cale? 

• Pasul al treilea se axează pe formularea îmbunătățirilor. În parteneriat, mentorul și 

discipolul identifică ce trebuie schimbat (dacă este cazul) pentru a atinge obiectivul. 

Exemple de întrebări: Vreți să continuați să utilizați această strategie în forma sa actuală? 

Vreți să reconsiderăm felul în care utilizați această strategie? Vreți să alegeți o altă 

strategie? Vreți să schimbăm modul în care vă măsurați progresul spre atingerea 

obiectivului? Vreți să schimbăm obiectivul? 

• În cea de-a patra fază, sunt planificați pașii următori, cum ar fi când va avea loc întâlnirea 

următoare, ce acțiuni va întreprinde discipolul până la întâlnirea următoare, când vor avea 

loc aceste activități, etc. Exemple de întrebări: Când ne vom întâlni? Ce sarcini ar trebui 

îndeplinite înainte să ne întâlnim? Când vor fi finalizate aceste sarcini? Cine le va îndeplini? 

Pe o scală de la 1 la 5, când de angajat/ă sunteți să vă atingeți obiectivul respectiv acum? 

Aceste exemple de întrebări sunt prezentate în scop de îndrumare. Fiecare mentor ar trebui să 

concentreze procesul de lucru pe profesorul respectiv și pe provocările și obiectivele 

individuale. 
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Pasul 7 - Întâlnire de evaluare și urmărire (60 min) 

Aceasta este întâlnirea finală sau de încheiere, care marchează sfârșitul procesului de mentorat 

și încurajează colegul să-și continue dezvoltarea profesională pe cont propriu. 

În cadrul acestei întâlniri, mentorul îl invită pe colegul să sublinieze principalele beneficii 

pentru sine în urma procesului, precum și rezultatele specifice. În acest sens, această întâlnire 

poate face parte din faza anterioară de implementare, în funcție de rezultatul acesteia. 

Mentorul invită colegul să ofere feedback despre mentor și recomandări pentru îmbunătățirea 

procesului de mentorat. 

În timpul întâlnirii, încurajați colegul să împărtășească ceea ce a învățat să folosească și să 

aplice și cum își va organiza procesul de dezvoltare profesională în următoarele luni/ani. 

 

Anexa 1 – Cadre de autoevaluare 

  
✓ 

gestionarea clasei ca o comunitate de învățare și dezvoltare  

expertiza adaptativă a cadrelor didactice ca răspuns la diferitele nevoi de învățare ale 

elevilor 

 

acceptarea pozitivă a diferențelor dintre elevi ca o resursă pentru un mediu educațional 

eficient 

 

recunoașterea punctelor forte ale fiecărui elev și stimularea exprimării propriilor 

abilități 

 

recunoașterea nevoilor individuale ale fiecărui elev în procesul diferitelor interacțiuni  

atitudinea față de dezvoltarea strategiilor de predare către elevii cu diferențe 

manifestate ale calităților și abilităților lor 

 

o atitudine pozitivă față de învățarea între egali ca resursă pentru cadrul didactic ca 

lider al clasei 
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realizarea relațiilor de parteneriat cu elevii pe baza elaborării comune a regulilor și a 

evidențierii traiectoriilor personale pentru învățare, performanțe și dezvoltarea 

personală 

 

afirmarea încrederii în abilitățile elevilor și crearea de condiții pentru participarea lor 

la luarea deciziilor 

 

disponibilitatea pentru aplicare activă a posibilităților tehnologiilor informaționale și 

comunicaționale în învățarea sincronă în mediul electronic de învățare la distanță și în 

forma de învățare combinată 

 

disponibilitatea pentru implicarea activă în activitățile de formare a interesului  

disponibilitatea de a stimula relația dintre elevi în direcția sprijinirii reciproce și a 

înțelegerii partajate, inclusiv într-un mediu electronic 

 

disponibilitatea și atitudinea pozitivă față de realizarea eficientă a legăturilor 

interdisciplinare și a integrității în procesul de învățare 

 

utilizarea practicilor și a tehnologiilor de reflecție în și prin procesul de învățare  

predarea folosind sinergia dintre teorie, practică și reflecția critică cu privire la bunele 

și cele mai bune practici 

 

utilizarea uneltelor Internet pentru a crea resurse digitale de învățare  

lucrul cu platformele digitale cu resurse electronice de învățare pregătite  

realizarea unei autoevaluări reale și a unei atitudini pozitive față de auto-îmbunătățirea 

lor profesională în calitate de profesioniști adaptativi 

 

menținerea interesului față de inovare, cunoștințele integrate, lecțiile integrative și 

cooperarea dintre elevi 
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Cadrul de indicatori și criterii pentru monitorizarea unei lecții 

Sfera de competență a 

monitorizării 
Indicator Nivel Criteriu ✓ 

1. Formularea obiectivelor 

adecvate și structurarea și 

prezentarea conținutului 

educațional 

1.1.Formularea obiectivelor 

1 

Obiective formulate 

clar și precis care 

sunt foarte adecvate 

pentru capacitățile și 

nevoile elevilor. 

 

2 

Formularea 

obiectivelor care 

corespund curriculei 

și sunt adecvate 

pentru capacitățile 

elevilor. 

 

3 

Obiective formulate 

vag și incomplet 

care nu corespund 

curriculei și/sau sunt 

necorespunzătoare 

pentru abilitățile 

elevilor. 

 

4 
Nu formulează 

obiective. 
 

1.2. Prezentarea conținutului 

educațional 

1 

Foarte de înțeles și 

accesibil, adecvat 

obiectivelor lecției 

și în concordanță cu 

abilitățile elevilor. 

La fiecare etapă a 

lecției rezumă 

opiniile elevilor, 

oferă feedback de la 

aceștia. Implica 

elevii în prezentarea 

de conținut nou. 

 

2 

Prezentarea 

îndeplinește 

suficient de bine 

obiectivele lecției și 

posibilitățile 

elevilor. Rezumă 

opiniile elevilor. 

Solicită feedback. 

Implică parțial elevii 

în prezentarea 

conținutului nou. 

 

3 

Prezentarea este 

vagă și adaptată 

insuficient la 

abilitățile elevilor. 
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Prezentată în 

principal ca un 

monolog de către 

profesor. Rareori 

caută feedback de la 

elevi și nu participă 

la transmiterea noii 

lecții. 

4 

Prezentarea nu 

corespunde 

obiectivelor lecției 

și/sau abilităților 

elevilor. Nu există 

feedback din partea 

elevilor și ei nu 

participă efectiv la 

procesul de învățare. 

 

1.3. Ritmul predării  

1 

Menține un ritm de 

lucru optim, 

conexiunile dintre 

componentele lecției 

sunt clare și logice. 

Conduce clasa în 

mod flexibil, 

urmând obiectivul 

final, și modifică 

etapele de lucru, 

dacă este cazul. 

 

2 

Durata alocată 

componentelor 

individuale ale 

lecției este 

suficientă pentru a 

atinge obiectivele 

planificate pentru 

lecție. Aderă cu 

strictețe la 

activitățile 

planificate în cursul 

etapelor lecției. 

 

3 

Ritmul de lucru 

permite realizarea 

parțială a 

obiectivelor lecției. 

Nu există conexiuni 

logice între 

componentele 

individuale, 

activitățile 

desfășurate nu 

corespund 

subiectului lecției. 

 

4 Nu se potrivește în 

cadrul clasei, nu 
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există conexiune 

logică între 

componentele 

lecției, activitățile 

sunt haotice și 

servesc doar 

scopului propriu. 

1.4. Legături transcuriculare 

1 

Realizarea 

conexiunilor 

intercuriculare și 

transcuriculare cu 

diferite discipline 

academice. 

 

2 

Legături 

intercuriculare și 

transcuriculare 

implementate în 

cadrul unui domeniu 

educațional 

(exemplu: limbi 

străine). 

 

3 

Realizarea numai a 

legăturilor 

intercuriculare. 

 

4 

Nerealizarea 

legăturilor 

intercuriculare și 

transcuriculare. 

 

2. Utilizarea diferitelor metode, 

abordări și tehnologii în 

predare 

2.1. Metode de predare 

1 

Aplică metode de 

predare foarte 

diverse și interactive 

în toate stadiile 

lecției, specifice 

pentru mediul fizic, 

digital și hibrid. 

 

2 

Aplică parțial 

metode de predare 

diverse și 

interactive. 

 

3 
Aplică metode de 

predare tradiționale. 
 

4 

Nu aplică o varietate 

de metode de 

predare. 

 

2.2. Utilizarea TIC și a altor 

unelte didactice 
1 

Utilizează o 

varietate de unelte 

didactice pentru a 

ilustra conținutul de 

învățare, care sunt 

selectate 
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corespunzător și 

conform 

obiectivelor lecției. 

Aplică cu abilitate și 

la momentul 

oportun o varietate 

de forme TIC 

sincrone și 

asincrone. 

2 

Utilizează parțial 

unelte didactice 

pentru a ilustra 

conținutul de 

învățare, care 

corespund 

obiectivelor lecției. 

Aplică TIC. 

 

3 

Utilizează suporturi 

didactice depășite 

care nu corespund 

obiectivelor și 

conținutului lecției.  

 

4 
Nu utilizează unelte 

didactice. 
 

2.3. Prezentarea 

1 

Explicațiile și 

afirmațiile 

profesorului sunt 

accesibile și logice, 

clare și de înțeles. 

Înainte de a trece la 

o parte nouă, 

profesorul se asigură 

că totul este bine 

înțeles. Atunci când 

prezintă programa, 

profesorul poate 

implica atenția 

elevilor și forma un 

interes față de 

subiect. 

 

2 

Explicațiile și 

prezentarea oferite 

de profesor sunt 

clare și ușor de 

înțeles. Atunci când 

prezintă programa, 

profesorul poate 

implica atenția 

elevilor. 

 

3 

Explicațiile și 

prezentarea oferite 

de profesor nu sunt 

clare și suficient 
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ușor de înțeles. 

Implică atenția 

elevilor în 

prezentarea 

programei, dar 

pentru scurt timp. 

4 

Explicațiile și 

prezentarea oferite 

de profesor nu sunt 

accesibile și logice, 

clare și de înțeles. 

Implică atenția 

elevilor în 

prezentarea 

curriculei, dar 

pentru scurt timp. 

 

2.4. Abordarea personalizată 

1 

Creează un mediu 

suportiv pentru 

elevii cu nevoi 

educaționale 

specifice și îi 

motivează să 

participe la procesul 

educațional, precum 

și pentru copiii din 

alte grupuri etnice 

care au dificultăți 

educaționale 

primind materiale 

educaționale și 

pedagogice în forma 

corespunzătoare.  

În același timp, 

sprijinind și lucrând 

cu copiii 

supradotați.  

 

2 

Aplică o abordare 

individuală și 

diferențiată cu copiii 

și elevii care au 

dificultăți de 

învățare (copiii și 

elevii cu nevoi 

educaționale 

specifice, cei care 

provin din alt grup 

etnic, etc.), primind 

materiale 

educaționale și de 

formare.  

Sprijină și lucrează 

cu copiii 

supradotați. 
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3 

Aplică o abordare 

individuală și 

diferențiată parțial 

cu unii dintre copiii 

și elevii cu nevoi 

educaționale 

speciale și cu cei de 

altă origine etnică.  

Copiii supradotați 

nu fac activități 

suplimentare. 

 

4 

Nu aplică o 

abordare 

individuală; copiii 

cu nevoi 

educaționale 

speciale și cei de 

altă origine etnică 

sunt izolați și nu 

participă la procesul 

de învățare. 

Copiii supradotați 

nu fac activități 

suplimentare. 

 

3. Interacțiunea cu elevii 

3.1. Abilitățile de comunicare 1 

Dispune de un nivel 

ridicat de tehnici 

pentru formularea 

de întrebări 

accesibile și ușor de 

înțeles, care necesită 

răspunsuri 

aprofundate și 

aplicare a ceea ce s-

a învățat, prin 

intermediul unei 

activități maxim de 

creative. Cadrul 

didactic poate 

asculta elevii, îi 

poate încuraja și 

sprijini să își 

exprime diferite 

opinii, să dezvolte 

mai mult ceea ce se 

spune. Stimulează 

elevii să fie activi, 

să facă sugestii, să 

pună întrebări. 

Contactul dintre 

cadrul didactic și 

elevi este reciproc și 

în ambele sensuri. 

Acesta lucrează cu 

întreaga clasă, nu 

numai cu anumiți 
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elevi. Utilizează 

comunicarea pentru 

reducerea 

tensiunilor acolo 

unde este cazul. 

2 

Formulează 

întrebări accesibile 

și ușor de înțeles 

care necesită 

răspunsuri 

aprofundate și 

aplicarea a ceea ce 

s-a învățat. Poate 

asculta elevii, le dă 

ocazia să exprime 

opinii diferite. 

Contactul dintre 

profesor și elevi este 

reciproc și în 

ambele sensuri. 

Inspiră emoție 

pozitivă. Lucrează 

cu aproape toți 

elevii din clasă, nu 

numai cu anumiți 

elevi. 

 

3 

Întrebările puse de 

profesor nu sunt 

bine formulate și nu 

necesită  răspunsuri 

aprofundate. 

Profesorul poate 

asculta elevii, dar nu 

le dă ocazia să se 

exprime și să își 

susțină părerile 

personale. 

Contactul dintre 

profesor și elevi este 

impus și este cu un 

singur sens. 

Lucrează numai cu 

anumiți elevi. 

 

4 

Formulează 

întrebări de 

neînțeles care 

necesită adesea 

răspunsuri 

monosilabice și 

scurte. Nu știe cum 

să asculte elevii, îi 

întrerupe și le 

impune opinia sa. 

Contactul dintre 

profesor și elevi este 
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impus și cu un 

singur sens. Nu 

există o atmosferă 

de dialog și 

cooperare. 

3.2. Rezultatele elevilor în clasă 

1 

Elevii pot face față 

rapid tuturor 

sarcinilor, lucrează 

suplimentar în mod 

independent și oferă 

opțiuni de 

schimbare a liniei 

lecției, după caz. 

Elevii cu nevoi 

educaționale 

speciale sunt într-un 

mediu care îi 

sprijină. 

 

2 

Elevii reușesc să 

facă față 

principalelor sarcini, 

efectuează sarcini 

suplimentare 

conform 

instrucțiunilor și 

exprimă opinii 

privind opțiunile 

propuse de 

schimbare a liniei 

lecției, după caz. 

Elevii cu nevoi 

educaționale 

speciale lucrează în 

ritmul lor. 

 

3 
Elevii fac față unora 

dintre sarcinile date. 
 

4 

Elevii nu fac față 

sarcinilor. Elevii 

care reușesc și cei 

care rămân în urmă 

lucrează la același 

volum și în același 

ritm, fără a se lua în 

considerare nevoile 

lor individuale. 

 

3.3. Educația și socializarea 1 

Efectuează activități 

educaționale cu 

valori universale de 

nivel înalt, precum 

umanismul și 

democrația în 

procesul de predare 

a lecției. Stabilește o 

atmosferă de 
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încredere și 

toleranță. Orice 

comportament 

nesatisfăcător este 

corectat în mod 

eficient. Oferă un 

exemplu personal 

printr-un aspect 

corect și un 

echilibru al 

manifestărilor 

comportamentale și 

emoționale, care 

inspiră respect și 

stimă. 

2 

Efectuează activități 

educaționale cu 

valori universale de 

nivel înalt, precum 

umanismul și 

democrația în 

procesul de predare 

a lecției. Stabilește o 

atmosferă de 

încredere și 

toleranță. Se 

străduiește să 

corecteze orice 

comportament 

nesatisfăcător. Oferă 

un exemplu personal 

printr-un aspect 

corect și un 

echilibru al 

manifestărilor 

comportamentale și 

emoționale, care 

inspiră respect. 

 

3 

Implementează 

elementele valorilor 

educaționale 

universale, precum 

și umanismul și 

democrația în 

procesul de predare 

a lecției. Caută să 

creeze o atmosferă 

de încredere și 

toleranță. 

Se străduiește să 

corecteze orice 

comportament 

nesatisfăcător. Are 

un aspect relativ 

corect, dar nu este 

suficient de 

echilibrat în ceea ce 
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privește 

manifestările 

comportamentale și 

emoționale. 

4 

Nu efectuează 

activități 

educaționale. Nu 

există o atmosferă 

de încredere și 

toleranță. 

Nu corectează 

comportamentul 

nesatisfăcător al 

elevilor. Există o 

lipsă a echilibrului 

manifestărilor 

comportamentale și 

emoționale. 

Profesorul nu poate 

servi drept exemplu 

din punct de vedere 

al aspectului său. 

 

3.4. Munca în echipă 

1 

Când stabilește 

sarcini pentru 

munca în echipă, 

elevii sunt 

organizați rapid, iar 

munca lor este 

foarte eficientă, 

dându-le ocazia să 

își arate abilitățile. 

 

2 

Când stabilește 

sarcini pentru 

munca în echipă, 

elevii sunt 

organizați rapid, iar 

munca lor este 

eficientă, 

majoritatea elevilor 

arătându-și 

abilitățile. 

 

3 

Când stabilește o 

sarcină pentru 

munca în 

echipă,elevii sunt 

organizați lent, 

munca nu este 

eficientă și lucrează 

numai o parte dintre 

elevi care își arată 

abilitățile. 

 

4 
Elevii nu au abilități 

de lucru în echipă. 

Munca în echipă nu 
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este utilizată în 

clasă. 

4. Evaluarea performanței 

elevilor 

4.1. Metode de evaluare a 

cunoștințelor și abilităților 

1 

Utilizează o gamă 

vastă de metode de 

evaluare și de 

autoevaluare de 

către elevi. 

Rezultatele așteptate 

de cadrul didactic 

sunt clar formulate. 

Evaluările cadrului 

didactic sunt 

obiective și foarte 

bine motivate. 

 

2 

Utilizează o 

varietate de metode 

de evaluare. Elevii 

sunt la curent cu 

rezultatele așteptate 

de cadrul didactic. 

Evaluările cadrului 

didactic sunt 

obiective și 

motivate. 

 

3 

Utilizează metode 

de evaluare 

tradiționale. Elevii 

nu sunt la curent cu 

rezultatele așteptate 

la materia 

respectivă. Notele 

acordate de cadrul 

didactic sunt 

nejustificate, adesea 

subiective. 

 

4 

Utilizează metode 

de evaluare 

tradiționale. Elevii 

nu sunt la curent cu 

rezultatele așteptate 

la materia 

respectivă. Notele 

acordate de cadrul 

didactic sunt 

nejustificate, adesea 

subiective. 

 

5. Planificarea activităților de 

învățare, selectarea și crearea 

resurselor de învățare, inclusiv 

cele digitale 5.1. Sarcinile elevilor planificate 

pentru clasă 
1 

A fost realizată 

înainte o selectare și 

aranjare adecvată a 

sarcinilor planificate 

pentru clasă. 

Acestea sunt clar 

planificate și 

pregătite. Timpul 
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alocat fiecăreia 

dintre ele, incluzând 

sarcinile asincrone 

într-un mediu 

electronic, este 

foarte bine măsurat 

și suficient pentru 

implementarea lor. 

Respectă întrutotul 

subiectul/activitatea 

și implică analiza, 

transferul de 

cunoștințe către 

situații noi, precum 

și aplicare a ceea ce 

s-a învățat printr-o 

activitate cu 

maximum de 

creativitate. 

2 

Sarcinile 

programate pentru 

clasă sunt atent 

planificate și 

pregătite, inclusiv 

într-un mediu 

electronic asincron. 

Timpul alocat 

fiecăreia dintre ele 

este suficient pentru 

implementare. Este 

conform cu 

subiectul/activitatea 

și implică transferul 

de cunoștințe noi 

către situațiile noi, 

precum și aplicarea 

a ceea ce este 

învățat prin 

transferul către o 

situație necunoscută. 

 

3 

Sarcinile 

programate pentru 

clasă are nu sunt 

selectate și pregătite 

suficient de bine; 

timpul alocat 

fiecăreia dintre ele 

nu este bine măsurat 

pentru 

implementarea sa. 

Ele nu se referă 

suficient la ceea ce 

se studiază. Nu 

există aplicabilitate 

practică a 

cunoștințelor în 

implementarea lor. 
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Nu există activitate 

creativă. 

4 

Sarcinile planificate 

pentru clasă are nu 

sunt selectate 

corespunzător. 

Timpul alocat 

fiecăreia dintre ele 

nu este bine măsurat 

pentru 

implementarea sa. 

Nu au legătură cu 

subiectul studiat și 

nici aplicabilitate 

practică a 

cunoștințelor în 

implementarea lor. 

Există o lipsă de 

activitate de analiză 

și creativă. 

 

5.2.Tema de casă 

1 

Tema de casă 

prestabilită este 

utilizată eficient 

pentru atingerea 

obiectivelor 

activității de 

învățare, inclusiv 

activitățile de 

învățare într-un 

mediu electronic 

asincron. Este 

oportun să 

planificați temele 

pentru următorul 

curs, inclusiv unul 

bazată pe munca în 

echipă a elevilor 

într-un mediu real și 

online. 

 

2 

Tema prestabilită 

este utilizată pentru 

atingerea 

obiectivelor 

activității de 

învățare și este 

planificată o temă 

adecvată pentru 

cursul următor. 

 

3 

Utilizare 

necorespunzătoare 

și insuficientă a 

temei de casă. 
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4 

Nu verifică tema de 

casă și/sau nu dă 

temă de casă. 

 

5.3.Materiale pregătite pentru 

clasă 

1 

Materialele de 

formare și 

educaționale 

pregătite pentru 

clasă sunt pregătite 

cu precizie și 

corespund pe deplin 

subiectului/activități

i. Există o varietate 

de materiale în 

legătură cu diferitele 

nevoi ale elevilor și 

cu contribuția 

acestora la 

dezvoltarea elevilor. 

 

2 

Materialele de 

formare și 

educaționale 

pregătite pentru 

clasă sunt pregătite 

înainte și corespund 

subiectului/activități

i. Există o varietate 

de materiale în 

legătură cu diferitele 

nevoi ale elevilor și 

contribuie la 

dezvoltarea elevilor. 

 

3 

Materialele de 

formare și 

educaționale 

pregătite pentru 

clasă nu corespund 

pe deplin 

subiectului/activități

i. Nu există nicio 

diferențiere legată 

de nevoile diferite 

ale elevilor și nu au 

nimic de-a face cu 

dezvoltarea elevilor. 

 

4 
Nu există materiale 

pregătite. 
 

5.4. Mijloace tehnice și didactice 

pregătite 
1 

Se preconizează 

utilizarea diferitelor 

mijloace didactice și 

tehnice, deoarece 

fiecare dintre ele a 

fost testat în 

prealabil, iar 

utilizarea sa în 
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cursul lecției este 

definită cu precizie 

și corespunde 

subiectului/activități

i pentru care este 

prevăzut. 

2 

Se folosesc mijloace 

didactice și tehnice, 

care au fost 

pretestate. Există o 

corespondență între 

subiect/activitate și 

tipul de instrumente 

alese de profesor 

 

3 

Mijloacele didactice 

și tehnice sunt 

folosite 

independent, ceea ce 

nu corespunde 

suficient cu 

subiectul/activitatea. 

 

4 

Nu există o utilizare 

a mijloacelor 

educaționale și 

tehnice. 
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Anexa 4 - Raportul profesorului mentor (model) 

 

Pilotarea unui nou model de mentorat în cadrul proiectului ProTeach 

RAPORT 

 

Din data: 

Realizat de ………………………………………………………. (numele mentorului) 

 

Informații pentru și de la profesorii cu care a fost aplicat modelul: 

• Numărul de cadre didactice cu care se aplică modelul: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• Regiunea geografică (localitatea) în care se aplică modelul: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• Profilul cadrelor didactice acoperite (etapa educațională în care predau; postul ocupat; ani de 

experiență didactică): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• Subiecte abordate în procesul de mentorat: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• Domenii de îmbunătățire identificate în timpul mentoratului: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• Pași de îmbunătățire luați ca rezultat al mentoratului: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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• Satisfacția cu lucrul cu un mentor (feedback de la participanți cu privire la procesul de lucru): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• Gradul de realizare a obiectivelor stabilite și a rezultatelor în mentorat (feedback din partea 

participanților asupra rezultatelor mentoratului): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• Recomandări privind dezvoltarea modelului de mentorat și implementarea efectivă a acestuia 

în mediul școlar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Informații și întrebări pentru mentor: 

• Vă rugăm să prezentați pe scurt experiența dumneavoastră profesională și în special relația 

cu mentoratul. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• De ce ți-a plăcut să lucrezi ca mentor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• Care credeți că sunt beneficiile utilizării modelului de mentorat propus de proiectul ProTeach? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• Ce v-a îngreunat aplicarea modelului de mentorat? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• Cum credeți că poate fi diseminat cu succes modelul în sistemul de învățământ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• Ce recomandări aveți cu privire la îmbunătățirea și dezvoltarea ulterioară a acestuia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

• Orice comentarii și propuneri suplimentare 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Anexe: 

Dacă profesorii participanți sunt de acord, puteți trimite fotografii sau alte materiale conexe 

procesului de mentorat. 


