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Profesionalizarea carierei didactice – PROF-146587
Conferința internațională Mentoratul în cariera didactică
25-26 noiembrie 2021
WORKSHOP
Dezvoltare profesională a cadrelor didactice - o perspectivă la nivelul
comunității

Data: 26.11.2021
Interval orar: 11,00-12,30
Moderatori: Simona Tănase, Roșcan Dorin, Radu Szekely
Raportor: Roșcan Dorin
Participanți: 47 persoane
Platforma facilitatoare: zoom
Prezentarea ideilor principale:
- Dezvoltarea profesională în/prin comunitatea de practică;
- Resurse disponibile pentru dezvoltare profesională în comunitate;
- Cine reprezintă comunitatea de sprijin în dezvoltarea profesională;
- Cine din comunitate este implicat, conform legii și în mod real, în dezvoltarea
profesională;
- Prezentarea componenței unei Echipe Comunitare Integrate (ECI);
- Prezentarea mecanismelor de colaborare instituțională în domeniul serviciilor
comunitare integrate;
- Prezentarea exemplelor de bună practică în domeniul serviciilor comunitare integrate
(proiecte finanțate din fonduri europene);
- Prezentarea cadului legislativ privind organizarea și funcționarea Centrelor
Comunitare de Învățare Permanentă (CCIP) – Extras din Legea nr. 1/2011 cu
modificările și completările ulterioare, HG nr. 598/2017 și Ordinu Comun nr.
3894/2019/MEN – nr. 823/2019/MMJS;
- Alte precizări/referințe legislative privind înființarea, CCIP (politici și strategii în
domeniu);
- Prezentarea atribuțiilor, funcțiilor și modului de finanțare al CCIP - analiză
comparativă Legea nr. 1/2011 – HG nr. 598/2017.
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Concluzii:
În contextul temei și discuțiilor avute în cadrul atelierului, în baza prezentărilor și
dezbaterilor, au rezultat următoarele:
-

-

-

necesitatea dezvoltării profesionale în cadrul comunității de practică;
implementarea cadrului legislativ care permite organizarea și funcționarea Centrelor
Comunitare de Învățare Permanentă (CCIP) – operaționalizarea acestora;
identificarea nevoilor de educație permanentă, la nivelul comunității locale, pentru
toate categoriile de grup țintă – copii, tineri, adulți, conform cerințelor pieții muncii,
asigurarea formării/pregătirii persoanelor neocupate (furnizori de formare, programe
de formare/calificare, resurse etc);
elaborarea ofertelor de servicii educaționale adaptate nevoilor specifice diferitelor
categorii de grup țintă, la nivel comunitar;
necesitatea asigurării unor intervenții integrate în dezvoltarea comunității de învățare
a unităților educaționale (asigurarea resurselor umane, financiare, materiale,
autorizarea/acrediarea unor specializări deficitare pentru comunitatea/zona/regiunea
respectivă;
participarea cadrelor didactice la nivel comunitar la activități de formare a membrilor
comunității, acestea având rol de facilitator/mentor/persoană/resursă;
valorificarea oportunităților oferite prin proiectele finanțate din fonduri externe și
Planul Național de Reziliență și Redresare (PNRR), în vederea asigurării
formării/dezvoltării profesionale la nivel local/regional;
asigurarea recenzării persoanelor neîncadrate în muncă la nivelul comunității,
evidențierea statutului profesional al acestora.
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