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Profesionalizarea carierei didactice – PROF-146587 

 

Conferința internațională Mentoratul în cariera didactică 

25-26 noiembrie 2021  

 

WORKSHOP 

 

 

 

Data: 25 noiembrie 2021 

Interval orar: 16,00 – 17,30 

Moderatori: lect. univ. dr. Mirela-Cristina NEGREANU 

         lect. univ. dr. Elena-Nicoleta MIRCEA 

 

Raportori:     

lect. univ. dr. Mirela-Cristina NEGREANU 

lect. univ. dr. Elena-Nicoleta MIRCEA 

 

Participanți: 74 

Platforma facilitatoare: ZOOM (https://forms.gle/o1RoQ86xDVbyG4CN7) 
 

Prezentarea ideilor principale:  

Tema: Mentorat pentru educație de calitate - Medii incluzive de învățare în contexte  

blended learning 

 

 Mentoratul – o misiune asumată pentru o educație de calitate 

 Profilul Profesorului – Mentor din perspectiva asigurării unei educații de calitate  

 Rolul Mentorului în formarea cadrelor didactice pentru construirea medii 

incluzive de învățare 

 Medii incluzive în contexte blended learning / mixte de învățare 

 Concluzii și feed-back 

 

 

 

https://forms.gle/o1RoQ86xDVbyG4CN7
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Demersul atelierului cu tema Mentorat pentru educație de calitate - Medii incluzive de învățare 

în contexte blended learning, a avut caracter interactiv, fiind proiectat din dublă perspectivă – 

teoretico-științifică și practic aplicativă. 

Au fost analizate dimensiunile conceptelor mentor, mentorat, medii incluzive de învățare, 

blended learning corelate cu aplicații interactive pentru participanți, padlet cu 3 sectiuni 

(https://padlet.com/mirelacristinanegreanu/yjjdwpfboyl031ab) și mentimeter cu următoarele 

întrebări și răspunsuri înregistrate, după cum urmează:  

 

M1. Ce model de învățare preferați pentru organizarea clasei dumneavoastră, în format 

blended learning? 

a. Modelul clasei inversate; 

b. Modelul rotației individuale; 

c. Modelul flexibil; 

d. Modelul personalizat. 

 

 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/mirelacristinanegreanu/yjjdwpfboyl031ab
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M2. În ce măsură școala dumneavoastră asigură un mediu incluziv în context blended 

learning? 
        În foarte mare măsură                                    În medie măsură  

        În mare măsură                                              În mică măsură  

                                                                               Deloc 

 

 
 

M3.  Asociați un termen/o sintagmă pentru conceptul de Școala Incluzivă. (de redactat 

cu majuscule!!!) 
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M4. Cum considerați activitatea din cadrul atelierului la care ați participat, în raport cu 

propria activitate didactică? 
          Foarte utilă 

          Utilă 

          Inutilă 
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Concluzii: Activitatea a fost apreciată ca fiind foarte utilă de către participanți, tematica 

abordată fiind concretizată, dincolo de aplicațiile rezolvate, cu expertiența profesională sau 

exemple concrete din unitățile de învățământ din cadrul cărora fac parte beneficiarii atelierului. 

Au fost indeplinite obictivele propuse, iar participanții, profesori din mediul universitar și 

preuniversitar au apreciat direcțiile de acțiune la un nivel ridicat privind calitatea si utilitatea 

activității desfășurate. 

 

 

 

 

 

Lect. univ. dr. Mirela-Cristina NEGREANU 

 

   
 

 

 

Lect. univ. dr. Elena-Nicoleta MIRCEA 

 


