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Profesionalizarea carierei didactice – PROF-146587 
 

Conferința internațională Mentoratul în cariera didactică 

25-26 noiembrie 2021  

 

WORKSHOP C  

 

Mentoratul de practică pedagogică 
 

 

 

Data: 26.11.2021 

Interval orar: 9.00-10.30 

Moderatori: Anamaria Ciobotaru, Adriana Dumitru, Mihaela Ungureanu 

Raportor: prof. dr. Anamaria CIOBOTARU, director Colegiul Național Pedagogic ,,Constantin 

Brătescu’’ Constanța 

Participanți: 85 

Platforma facilitatoare: Zoom 

 

Prezentarea ideilor principale: 

 

- Organizarea practicii pedagogice – cadrul legislativ care reglementează funcționarea 

BPP și a altor instituții suport; 

- Modele de practică pedagogică coexistente în sistemul național de educație românesc 

(simultan și succesiv); 

- Necesitatea transferului de experiență din învățământul preuniversitar în cel universitar; 

- Învățarea mixtă (blended-learning) în contextul mentoratului de practică pedagogică - 

o soluție pentru prezent; 

- Noțiunile de e-mentoring și e-tutoring; 

- Exemple de bună practică – practica pedagogică în sistem blended-learning – Colegiul 

Național Pedagogic Constantin Brătescu, Constanța 

- Prezentarea unor documente utile: Planul de acțiune privind educația digitală – 2021-

2027, Propunerea de Recomandare a Consiliului pentru învățarea mixtă și de înaltă 

calitate în învățământul primar și secundar, Educația STEM, Proiectul Jocuri în Școli/ 

Games in Schools, inițiat de IFSE și gestionat de European Schoolnet. Cursul online  - 
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Masive open online course (MOOC) – parte a proiectului, Platforma online Despre 

Jocuri video, inițiată de RGDA, Ghidul privind utilizarea jocurilor video în sala de 

clasă, elaborat de IFSE. 

- Reflecția în mentoratul de practică pedagogică: tehnici și modalități de valorificare; 

- SELFIE – instrument gratuit de autoreflecție pentru școli elaborat de Comisia 

Europeană. 

 

Concluzii:  

 

- Învățarea mixtă - o necesitate a sistemului educațional (revizuire programe curriculare, 

elaborare repere metodologice pentru construirea experiențelor de învățare, a 

programelor de formare inițială și continuă, valorificând învățarea de tip colegial etc); 

- Necesitatea construirii unei Biblioteci virtuale pedagogice accesibile elevilor și 

profesorilor; 

- Integrarea reflecției în procesul mentoratului de carieră didactică pentru construirea 

comunităților de învățare la nivelul BPP. 

 

 

 

 Expert, 

 

Prof. dr. Anamaria CIOBOTARU 

 

 

                                                                                                                     
  


