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Profesionalizarea carierei didactice – PROF-146587

Conferința internațională Mentoratul în cariera didactică

25-26 noiembrie 2021 

Workshop S4-B: ,,Mentoratul în practica pedagogică”

Data: 26 noiembrie 2021
Interval orar: 11.00 - 12.30
Moderatori: Conf. univ. dr. Carmen Maria CHIȘIU, Asist. Univ. drd. Daniela Carmen POPA
Raportor: Popa Daniela Carmen 
Participanți: 45
Platforma facilitatoare: Zoom

Prezentarea ideilor principale:

� Mentor legendă

� Factori de care trebuie să se ţină cont atunci când punem în relaţie cei  doi actori:
mentorul şi discipolul

� Care sunt problemele cu care considerați potrivit să familiarizați viitorii profesori, în
învățarea la clasă? Dezbatere prin metoda Știu, Vreau să știu, Am învățat

� Realități  educaționale:  Analfabetismul  funcțional;  Disfuncții în procesualitatea

gândirii; Atitudine și motivație; Predare eficientă – ineficientă.

� Cum putem spori gradul de implicare al elevilor în activitatea  de învățare școlară?

� Cum pot ,,înmulți” minutele alocate fiecărui elev din clasă?

� Cum pot asigura participarea, fiecărui elev la învățarea școlară, prin efort personal?

Concluzii: 
Toate ideile prezentate:

- Citirea sarcinii de lucru de către un membru al grupului - eliminarea efectelor AF;
- Munca individuală dirijată  (Formarea  depinderii  în  6  pași)  -  asigurarea  înțelegerii

algoritmului de lucru;

-

- Citirea reciprocă;

1



Proiect cofinanţat din Fondul Social European - Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 
Axa Prioritară 6: Educaţie si competenţe / Operațiune compozită OS 6.5, 6.6.  Îmbunătățirea competențelor 
personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de 
calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive 
Titlu proiect: „Profesionalizarea carierei didactice - PROF” 
Cod proiect: POCU/904/6/25/146587
Beneficiar: Ministerul Educației
Perioada  de implementare – 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2023

- Evaluarea  inițială  (individuală)  la  început  de  UI  sau  înaintea  unei  noi  etape  în
învățare;

sunt tehnici de lucru, care vin în ajutorul mentorului pentru a constientiza viitorii
profesori asupra modalităților de sporire a eficienței învățării în clasă. 

A fost un atelier la care s-a primit acest feedback  https://forms.gle/EuFr6nzae3ckRnws6
 

Am promis participanților că vor primi, pe adresele de email, înregistrate in formularul de
participare, materialele prezentate, extinse.
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