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

Profesionalizarea carierei didactice – PROF-146587
CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ MENTORATUL ÎN CARIERA DIDACTICĂ
25-26 NOIEMBRIE 2021
WORKSHOP E: ”FACILITAREA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE A
PROFESORILOR – ROLUL CASEI CORPULUI DIDACTIC”
Data: 25.11.2021
Interval orar: 16,00-17,30
Moderatori: dr. Muza MAFTEI-Consilier Ministerul Educației, prof. dr. Cristina Elena
ANTON - Director CCD Brăila, prof. dr. Andreea Mihaela ARTAGEA - Director CCD
Constanța
Raportori: dr. Muza MAFTEI-Consilier Ministerul Educației, prof. dr. Cristina Elena ANTON Director CCD Brăila, prof. dr. Andreea Mihaela ARTAGEA - Director CCD Constanța
Participanți: 36
Platforma facilitatoare:
https://us02web.zoom.us/j/89777848339?pwd=azk2akNGTE5iY2U1amZDRkhpRStVQT09
Prezentarea ideilor principale:
1.Funcțiile Casei Corpului Didactic - dr. Muza MAFTEI-Consilier Ministerul Educației,
 organizator şi furnizor de programe de formare continuă pt. personalul din învăţământul
preuniversitar;
 centru de resurse, de inovaţie şi de expertiză în formarea continuă a personalului didactic;
 centru de informare-documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământul
preuniversitar;
 centru de iniţiere şi organizare de activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale;
 editare şi difuzare de carte şi publicaţii în domeniul educaţiei;
 consiliere în managementul proceselor de dezvoltare personală şi organizaţională;
 marketing educaţional pentru analiza nevoilor de formare, oferta de programe de formare
continuă;
 centru metodologic pentru responsabili cu formarea continuă, bibliotecari, documentarişti;
 bancă de date pentru resursele umane cu statut de formator;
 centru de iniţiere şi derulare de parteneriate în scopul implementării de proiecte
educaţionale;
 centru cu atribuţii de constituire şi, respectiv, coordonare ale funcţionării corpului de
mentori.
Rolul C.C.D. în echivalarea în credite profesionale transferabile - C.P.T.
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEC_5967.pdf
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https://www.edu.ro/sites/default/files/Procedura%20noua%20echivalare_10.10.2019.pdf

Documente europene de educație și formare-Politica UE în domeniul educației și formării
profesionale
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_ro

2.Casa Corpului Didactic facilitator în formarea cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar - dr. Muza MAFTEI-Consilier Ministerul Educației,
Prezentare instituţională. Resurse umane
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Activitatea de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar

Participanţi la programe de formare continuă pe categorii de personal – situație comparativă
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Parteneriate/ proiecte

3.Perspective în formarea continuă pentru perioada 2021-2025 - prof. dr. Cristina Elena
ANTON - Director CCD Brăila,
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Mentoratul în educație și formare:
-Metodologia privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării
stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice din 29.09.2011
https://lege5.ro/gratuit/gi3denrxga/metodologia-privind-constituirea-corpului-profesorilor-mentori-pentrucoordonarea-efectuarii-stagiului-practic-in-vederea-ocuparii-unei-functii-didactice-din-29092011

-ORDIN Nr. 4524/2020 din 12 iunie 2020 privind înfiinţarea şi organizarea programelor
universitare de master didactic
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ordin%204524%20-%202020.pdf

-Program pilot de mentorat destinat cadrelor didactice debutante din sistemul de învățământ
public care predau în școli defavorizate
https://www.edu.ro/NEST_program_pilot_mentorat_profesori_debutanti
-ORDIN privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică - BPP
https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/OMEC%203654_2021.pdf
-Proiect Profesionalizarea carierei didactice - PROF - https://www.edu.ro/PROF

Rezultatele așteptate ale proiectului
-Mecanismul instituțional al mentoratului carierei didactice, mecanism ce va asigura coerență și
unitate conceptuală, operațională, metodologică și legislativă în sistemul de dezvoltare a carierei
didactice;
-Organism național de reglementare în cariera didactică - Centrul Național de Mentorat al
Carierei Didactice - CNMCD;
-100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP), structurate pe sistemul consorțiilor
școlare, reunind școli de aplicație (529) în care se organizează stagiile practice pedagogice - atât
la nivelul formării inițiale cât și la nivelul formării continue;
-11 Centre de Tutorat Didactic (CTD), necesare formării și dezvoltării competenței didactice pe
durata întregii cariere didactice, în structura actuală a CCD, ca centre de facilitare a
învățării/formării;
-4 Centre de Formare pentru Cariera Didactică (CFCD) - instituții de învățământ superior cu
atribuții de formare continuă, în structura actuală a DPPD, ca entități furnizoare de formare la
nivel academic/profesional;
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-Corp național de experți în domeniul mentoratului de carieră didactică;
-Corp de de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică, constituit la nivelul fiecărui
județ/ la nivelul municipiului București.
Toate entitățile enumerate mai sus, înființate în cadrul proiectului, urmând a fi asimilate și
integrate de sistemul educațional național, își desfășoară activitatea ca o rețea instituțională, sub
coordonarea Centrului Național de Mentorat al Carierei Didactice (CNMCD).
4.Teme de discuții - prof. dr. Andreea Mihaela ARTAGEA - Director CCD Constanța
1.Cum vedeți formarea organizată la nivelul comunității de învățare (CCD-Școală-ISJ- Universitate)?
2.Cum exersați mentoratul colegial colaborativ în școala dumneavoastră?
3.Dați exemple de bună practică cu privire la relațiile de mentorat în carieră didactică.
4.Mentor vs Coach vs Consilier.
5.Provocările mentoratului.
6.Rolul formulării corecte a obiectivelor de carieră didactică.
7.Rolul liderului în procesul de mentorat didactic.
Concluzii:
În contextul pandemiei de COVID 19, începând cu anul școlar 2019-2020, Ministerul Educației a
oferit suport cadrelor didactice din învățământul preuniversitar în vederea desfășurării procesului
de învățământ în format online. Măsurile de sprijin instituite în domeniul formării cadrelor
didactice pentru adaptarea procesului de de predare-învățare-evaluare la sistemul online au
continuat pe parcursul anilor școlari 2020-2021, 2021-2022 și anume: modificarea și
completarea legislației specifice domeniului formării continue, 123 programe de formare
continuă acreditate, CCD asigură activități suport în vederea integrării resurselor elearning, 180
de programe de formare avizate prin C.C.D. pentru domeniul TIC/școală virtuală/învățare online.
În anul scolar 2021 – 2022 procesul de formare continuă se desfășoară în format blendedlearning sau online.
Cadrele didactice utilizează modelul învățării colaborative, peer-learning, construind comunități
de învățare care implică laolaltă cadre didactice și elevi.
De la debutul pandemiei până în prezent peste 90% din cadrele didactice din învățământul
preuniversitar au parcurs cel puțin un tip de formare profesională continuă vizând adaptarea
procesului de predare-învățare-evaluare la sistemul online.
Programe de formare în derulare în luna noiembrie 2021: CRED (4382 cadre didactice), PROF
(1587 cadre didactice).
Luând în considerare cele de mai sus se reconfigurează un nou rol al Casei Corpului Didactic și
anume cel de facilitator pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în contextul
proiectului PROF – Profesionalizarea carierei didactice.
Raport elaborat de:

1.dr. Muza MAFTEI

2.prof. dr. Cristina Elena ANTON

3.prof. dr. Andreea Mihaela ARTAGEA

6

