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Profesionalizarea carierei didactice – PROF-146587

Conferința internațională Mentoratul în cariera didactică

25-26 noiembrie 2021 

WORKSHOP B.

Roles and responsibilities of the mentors. The mentoring relationship

Data: 25.11.2021
Interval orar: 16.00-17.30
Moderatori:  prof.  univ.  dr.  Daniel  Mara,  prof.  univ.  dr.  Constantin  Cucoș,  prof.  univ.  dr.
Mușata-Dacia Bocoș
Raportori: lector univ. dr. Alina Mag, lector univ. dr. Cristina Danciu
Participanți: 148
Platforma facilitatoare: Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87395106748?pwd=R3hQY2lXL0lwK2JNcXJvVW-
JES25adz09 

Prezentarea ideilor principale:

1. Mentoratul - o relație formativă privilegiată. Predeterminări istoric-experiențiale, 
zone de manifestare, valențe paideice

2. Proiectul PROF și misiunea formatorilor

3.   Roluri și responsabilități asumate în relația de mentorat
4.   Reflecții și provocări pentru participanți

Concluzii: 

Intervențiile pertinente, întrebările legate de subiectele prezentate de către moderatori și dis-
cuțiile  legate de exemple  de mentori  care  au marcat  viața  profesională  proprie  a  partici-
panților, au marcat cu succes desfășurarea workshop-ului, ducând la atingerea obiectivelor
acestuia.  Atmosfera de desfășurare a activității  a fost una caldă,  colegială și efervescentă.
Feedback-ul participanților este la superlativ, conform mesajelor trimise în chat.
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Raportori: 
lector univ. dr. Alina Mag 

lector univ. dr. Cristina Danciu
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