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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

Profesionalizarea carierei didactice – PROF-146587
Conferința internațională Mentoratul în cariera didactică
25-26 noiembrie 2021
WORKSHOP A: ”New perspectives on the teaching career:
teachers'competences, education training policies and career paths”
Data: 25.11.2021
Interval orar: 16.00-17.30
Experți invitați:
• Simona Marin, profesor dr. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați,
• Laura Șerbănescu, profesor dr., Universitatea Politehnica din București,
• Claudiu Langa, conferențiar dr., Universitatea din Pitești,
• Otilia Clipa, conferențiar dr., Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava
Coordonator și raportor Workshop A: prof. dr. Simona Marin
Participanți: 130 - online
Platforma facilitatoare: Zoom
Link: https://zoom.us/j/97125920671?pwd=bVBMdDhXdU92UWlmVUU4UFMyRWZ0UT09
Tematică abordată :
 POLITICI ȘI MODELE EUROPENE PRIVIND FORMAREA PROFESORILOR
o Perspective europene rflectate în documnetele de politici educaționale
o Modele europene de formare initială și continua
 NOI ABORDĂRI ÎN POLITICILE NAȚIONALE DE FORMARE A RESURSELOR
UMANE DIN EDUCAȚIE
 politici și strategii de formare a personalului didactic - coerență legislativă,
instituțională și metodologică
 inserție și evoluție în cariera didactică
 rute alternative de profesionalizare didactică
 formarea mentorilor de practică pedagogică și de evoluție în cariera didactică
 provocări și riscuri ale noilor politici
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 POLITICI EDUCAȚIONALE PRIVIND FORMAREA PROFESORILOR PENTRU
EDUCAȚIE TIMPURIE
o Politici educaționale europene – Educație timpurie: necesitate și actualitate
o Politici educaționale naționale – Proiectul ”Educație Timpurie Incluzivă”
”ETIC”
o Cercetări, bune practice, provocări
 STANDARDE ȘI COMPETENȚE ÎN FORMAREA CONTINUĂ A
PERSONALULUI DIDACTIC
o Profil de competență și competențe didactice
o Standarde profesionale în cariera didactică
o Competențe didactice actuale versus contextuale
Concluzii:
Tematică de interes; impact reflectat în numărul mare de participanți; interes crrescut față de
noile politici și modele de formare initial și continua a personalului didactic; exemple de
bune practici implementate prin proiecte europene și naționale.

Raportor:
Prof. univ. dr. Simona Marin
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