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Introducere 
Autorii acestei lucrări, cei cincisprezece participanţi la mobilitate, sunt cadre didactice titulare din 

şapte unităţi şcolare diferite, reprezentând nivelurile primar, gimnazial, liceal şi postliceal, de stat şi 
privat din două regiuni de dezvoltare ale ţării (SV Oltenia şi Vest). Experienţa didactică cumulată a 
membrilor colectivului de redacţie al prezentei lucrări cumulează 315 ani de  predare nemijlocită – 
reprezentând 300 ani de mentorat informal, 80 de ani de activitate de îndrumare a practicii pedagogice 
şi /sau de mentorat formal la nivel de I.S.J., peste 30 de ani în funcţii de conducere/ factori de decizie, 
mai mult de 25 de ani ca mentori certificaţi, respectiv ca membri ai Corpului de profesori mentori 
pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice.  

Pe parcursul mobilităţii realizate prin proiect s–au cristalizat opiniile şi s–au fundamentat ideile 
prezentate în materialul pe care vi–l propunem. În cadrul atelierelor de lucru, al meselor rotunde, al 
schimburilor de bune practici au fost discutate, concepute şi/sau adaptate nevoilor instituţionale 
materiale de lucru pentru susţinerea implementării cu succes a unui Program de mentorat la nivel 
instituţional. Din perspectiva expertizei individuale, a aşteptărilor de îmbunătăţire a cadrului de lucru 
la nivelul activităţii, a experienţelor personale ca mentorabil şi mentor, elementele de transferabilitate 
identificate de participanţi pe durata mobilităţii sunt: 

Bălaşa Maria Cristina: Atitudinea, disponibilitatea, leadership apreciativ, tehnici de comunicare 
ale mentorului. Constantinescu Dragoş: Integrarea tehnologiilor informatice în activităţile de 
mentorat. Diaconescu Lavinia: Relaţionarea mentor–mentorabil se realizează deschis, colocvial, într–
un climat de respect reciproc. Ene Gabriela Ana: Respectarea legislaţiei privind motivarea 
profesorului mentor. Comunicarea eficientă şi cu rezultate notabile dintre coordonatorul activităţilor 
de mentorat şi responsabilii de catedră, dintre aceştia şi mentorabili. Goran Nicoleta: Existenţa unor 
instrumente concrete de lucru pe nivel de dezvoltare. Abordarea procesului instructiv–educativ  cu 
accent pe interdisciplinaritate şi aplicarea cunoştinţelor trans-disciplinar. Istrate Amalia: 
Disponibilitatea profesorilor de a relaţiona cu elevii, cu ceilalţi colegi de catedră. Jianu Rodica: 
Recunoaşterea cu respect a competenţelor şi valorizarea expertizei profesionale a persoanelor invitate 
să participe la lecţie, inclusiv prin existenţa planurilor de lecţie care să prevadă clar rolul acestora pe 
parcursul lecţiei şi activităţile ce urmează a fi derulate. Luta Maria: sunt promovate permanent Valori 
educaţionale – profesorul nu este un simplu instrument de predare, ci educă, formează oameni. Maier 
Mirela Elena: Perioada de mentorare cuprinde o perioadă mai lungă (de la absolvire la Definitivat). 
Înscrierea la Definitivat este condiţionată de recomandarea  mentorului. Există un profesor mentor pe 
două şcoli şi se asigură coordonarea activităţii de mentorat. Mitan Camelia Gabriela: Preocuparea 
pentru aplicabilitatea practică a noţiunilor teoretice predate la orele de curs, stimularea creativităţii 
elevilor, a  capacităţilor acestora de colaborare, de lucru în grup. Popescu Mădălina Adriana: 
Existenţa, la nivel naţional al unui cod de conduită personală şi profesională al profesorilor din 
învăţământul preuniversitar. Existenţa, la nivel instituţional, a unui set de valori care reflectă viziunea 
şi misiunea şcolii şi care sunt promovate consistent şi consecvent de către fiecare profesor în cadrul 
fiecărei lecţii – formarea caracterului şi atitudinilor care facilitează inserţia socială a absolvenţilor. 
Soare Cătălin Marin: Există la, nivel instituţional, o persoană care verifică şi coordonează activităţile 
de mentorat . Soare Florina: Utilizarea platformelor informatice pentru menţinerea unei strânse 
legături cu familiile elevilor. Stoenescu Gheorghe: Comunicarea şi conlucrarea eficientă dintre 
Universităţi si unităţile şcolare cu privire la coordonarea activităţii de mentorat, coroborarea 
rezultatelor. Truşcă Mădălina: Fişele de dialog profesional (feedback) sunt bine argumentate, pe 
criterii clar definite, permit enunţarea graduală a domeniilor de dezvoltare, formularea ţintelor de 
dezvoltare, iar acestea sunt agreate cu mentorabilul, nu impuse. 

Observaţiile directe în cadru formal şi informal asupra beneficiilor pe care promovarea 
consecventă şi consistentă a unui set de valori umane le are asupra formării caracterului elevilor şi a 
individualizării unităţii şcolare în contextul educaţional european ne–au determinat să sintetizăm într–
un instrument, sperăm util, chintesenţa experienţei noastre didactice, a perfecţionărilor continui, a 
studiului individual şi informării permanente în domeniu. 
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Argument 
 
"The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our 
thinking." ( Albert Einstein) 

 
Schimbările la care a fost supus învăţământul preuniversitar românesc pe parcursul ultimilor 

douăzeci de ani, procesul continuu de descentralizare, de actualizare al metodelor de predare şi 
evaluare, noile specializări apărute şi acreditate, curriculumul la decizia şcolii, mobilitatea crescută a 
cadrelor didactice au indus o stare de disoluţie la nivelul coeziunii colectivelor de cadre didactice, o 
pierdere a identităţii instituţionale chiar şi în cazul unităţilor şcolare cu tradiţie. 

 Existenţa, la nivel naţional, a legislaţiei care introduce mentoratul de inserţie, precum şi a 
eforturilor Ministerului Educaţiei Naţionale  de a demara acest tip de activitate se cer susţinute şi de 
eforturile conjugate ale unităţilor şcolare de a prelua constructiv ideile şi metodele de lucru, spre 
beneficiul întregii organizaţii, cu impact benefic asupra coeziunii colectivului de cadre didactice, al 
calităţii demersului didactic, al elevilor, al comunităţii. 

Având în vedere noutatea profilului profesorului mentor/mentor pentru inserţie profesională, este 
normal că lipsesc modelele de practica efectivă, o serie de proceduri, materiale suport a activităţilor, ca 
la orice început de drum.  

Schimbul de experienţă derulat într-o şcoală publică cu mai mult de 200 de ani de existentă, şcoală 
cu rezultate remarcabile de-a lungul timpului, ne–a fundamentat în ideea că tezaurul imaterial al 
memoriei generaţionale a marilor dascăli se reflectă în „tradiţia şcolii”. Tradiţie care trebuie respectată, 
valorizată şi perpetuată.  

În cultura organizaţională rezidă moştenirea de experienţe, atitudini, eforturi educaţionale şi 
formative a generaţiilor de profesori care au format generaţii de oameni de succes, au clădit renumele 
şcolii.  

Menţinerea/clădirea unei culturi organizaţionale care distinge şcoala, îi conferă acesteia caracter 
unic şi personalitate în spaţiul educaţional ar trebui să reprezinte prioritatea oricărui manager de 
succes. Experienţa la nivel european –şi nu numai – ne arată că fiecare cadru didactic nou venit într–o 
unitate şcolară are nevoie de sprijin şi îndrumare pe parcursul primului an de activitate pentru a se 
integra în colectiv, pentru a fi cunoscut şi recunoscut de elevii şi de familiile acestora. Profesor 
debutant, stagiar sau cadru didactic cu experienţă, fiecare are nevoie să cunoască regulamentul intern 
de funcţionare al unităţii şcolare unde activează, procedurile specifice şcolii, valorile educaţionale şi 
morale pe care şcoala le promovează, are nevoie a i se clădi sentimentul de apartenenţă la colectivul în 
cadrul căruia lucrează, sentimentul că este apreciat ca persoană, că activitatea sa didactică este 
recunoscută şi valorizată, că ideile şi iniţiativele sale au impact, deci…are nevoie de un mentor. 

Unul dintre instrumentele care poate contribui determinant la formarea spiritului de echipă şi 
promovarea continuă a calităţii actului educaţional oferit în procesul instructiv–educativ într–o unitate 
şcolară este implementarea unui Program de mentorat la nivel instituţional.  

Punerea în aplicare a unui program de mentorat la nivel instituțional este o provocare cu multe 
fațete. Pentru ca un program să fie eficient, profesorii trebuie instruiți într-o  varietate de domenii, sub 
diverse aspecte, trebuie să aibă posibilitatea și disponibilitatea de a relaționa și comunica, de a 
recunoaște că au nevoie unii de alții, de a lucra în echipe și de a sesiza oportunitățile comune care li se 
oferă și care îi pot ajuta să devină mai eficienți. Mentoratul coerent, consecvent şi permanent la nivel 
instituțional trebuie să fie o prioritate pentru întreaga școală pentru ca aceasta să fie eficientă. 

Schimburile de bune practici, selectarea materialelor din surse multiple, traducerea – dacă a fost 
cazul, adaptarea şi sintetizarea acestora, analizarea şi discutarea oportunităţii şi relevanţei acestora 
pentru Strategia pe care v-o prezentăm reprezintă un produs al muncii colaborative a 15 mentori 
certificaţi care, prin lucrarea de faţă îşi propun să pună, într–o manieră colegială, la dispoziţia fiecărui 
profesor mentor, a fiecărui manager interesat de calitate, continuitate şi eficienţă  repere de 
implementare şi un de resurse utile. 
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2. Cadrul legal de derulare al activităţii de mentorat formal în România 
 

Legislaţia româneasca în vigoare, statuează clar atribuţiile, responsabilităţile aferente, furnizează 

instrumentele de lucru în domeniu. Avem în vedere: 

-  Legea Educaţiei Naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările ulterioare 

ART. 248. 1) Pentru ocuparea funcţiilor didactice este necesară efectuarea unui stagiu practic cu 

durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, în funcţia didactică corespunzătoare 

studiilor, sub îndrumarea unui profesor mentor şi trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii 

minime de studii:  

a) absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licenţă în profilul postului;  

b) absolvirea masterului didactic cu durata de 2 ani.  

- O.M. nr. 5485/2011 - Metodologia privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru 

coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice, prezentate  în  adresa 

MECTS Nr.27068/26.01.2012   

- Metodologia din 29/09/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 20/10/2011. 

Prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, 

Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Universitatea Politehnică Bucureşti, S.C. Centrul de 

Pregătire Informatică Bucureşti, Fundaţia EuroED Iaşi şi Fundaţia Centrul Educaţia 2000+, a derulat 

proiectul „De la debut la succes”- program naţional de mentorat de inserţie profesională a 

cadrelor didactice, ID: POSDRU/57/1.3/S/36525. Obiectivul general al proiectului fiind: 

Îmbunătăţirea inserţiei profesionale şi creşterea calităţii activităţii didactice a debutanţilor din 

învăţământul preuniversitar prin dezvoltarea unui sistem naţional coerent, coeziv şi sustenabil de 

asistare în stagiatură. Prin activităţile sale, acest proiect a format 380 de mentori de inserţie 

profesională, a instruit 1000 debutanţi în cariera didactică, în patru centre de formare, fiind elaborată şi 

„Mapa debutantului”.  

Programul de mentorat pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei 

funcţii didactice s-a şi derulat la nivel naţional pe parcursul anului şcolar 2012 – 2013, cu rezultate 

remarcabile pentru profesorii care au fost mentoraţi şi cu satisfacţia muncii împlinite pentru profesorii 

mentori.  
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3. Nevoia de mentor – la nivel de sistem, la nivel de dezvoltare personală 
Necesitatea programului de mentorat formal a fost generată de nevoia permanentă de perfecționare 

a cadrelor didactice, de formarea de noi competenţe, de adaptarea acestora la situații concrete de a 
oferi un model viabil celor care debutează în activitatea didactică, care au nevoie de “traducerea” 
noțiunilor teoretice dobândite în anii de studiu și conversia lor în practica la catedră. 

Arta de a te face înțeles, de a transmite și altora (în special copiilor) conținuturile didactice poate fi 
descifrată doar alături de un bun mentor, capabil să-l facă pe “protejatul” său să fie la rândul lui un 
mentor pentru generațiile de care va fi responsabil (clase de elevi, viitori stagiari). 

Profesor debutant, stagiar sau cadru didactic cu experienţă, fiecare are nevoie să cunoască 
regulamentul intern de funcţionare al unităţii şcolare unde activează, procedurile specifice şcolii, 
valorile educaţionale şi morale pe care şcoala le promovează, are nevoie a i se clădi sentimentul de 
apartenenţă la colectivul în cadrul căruia lucrează, sentimentul că este apreciat ca persoană, că 
activitatea sa didactică este recunoscută şi valorizată, că ideile şi iniţiativele sale au impact, prin 
urmare are nevoie de un mentor. 

Statisticile și realitatea au demonstrat neta diferență între un profesor care a fost mentorat și unul 
care a profesat învățând din mers, empiric, fără îmbinarea structurată absolut necesară între teorie și 
practică, motiv pentru care societatea actuală a fost nevoită să recurgă la implementarea unui program 
de mentorat, bazându-se pe sprijinul cadrelor didactice cu experiență și rezultate notabile, dispuse să 
împărtășească din prea plinul experienței lor pedagogice.   

Valoarea adăugată competențelor mentorabilului constă în capacitatea de a selecta și de a-și adapta 
la propria personalitate modelul oferit de mentor și nu în ultimul rând dezvoltarea capacităților de a 
oferi, la rândul său, un model superior învățăceilor săi. 

Activităţile de mentorat îşi extind aplicabilitatea de la mentoratul didactic1 (la care face referire 
prezenta lucrare), respectiv mentoratul profesional în domenii economice diverse (marketing, vânzări, 
distribuţie, PR, etc.) şi Autorităţi locale2   la derularea programelor de mentorat pentru persoane 
provenind din categorii marginalizate3 4 sau din medii dezavantajate (imigranţi, tineri din familii 
dezorganizate, dependenţi de droguri, delicvenţi – în general pentru cei lipsiţi de modele 
comportamentale ale unor oameni de succes şi care nu au avut şansa de a asimila un set de valori 
umane care să le permită să-şi atingă potenţialul maxim de dezvoltare şi să le faciliteze integrarea în 
societate5). Marile Universităţi ale lumii, în special cele care formează cadre didactice, implementează 
de ani buni programe de mentorat pentru studenţii lor, în cooperare cu şcoli de diferite niveluri din 
sistemul educaţional al ţării respective, vizând atât pregătirea profesională riguroasă a absolvenţilor cât 
şi eliminarea riscului ca aceştia să nu activeze în domeniul pentru care se pregătesc. Angajarea şi 
integrarea absolvenţilor la locul de muncă este monitorizată în activităţi comune derulate de 
Universitate şi angajator pe parcursul primului an de activitate a acestora. 

                                                   
1 Creating fertile learning spaces: Mentorship strategies to support academic success, Shelda Debowski, The University of 
Notre Dame, Fremantle, Australia, Shelda.Debowski@nd.edu.au  
2 A Strategy for Implementing Workplace Coaching in Carmarthenshire County Council Coaching in Local Authorities in 
Wales 2011 
3 Mentors & Mentees: A Curriculum for Training. Women in Engineering Initiative, University of Washington, Seattle, 
Washington 
4 University of Toronto’s Women Mentoring Program, 
http://statuswomen.utoronto.ca/02_Mentoring_Program/mentee_tips_success.htm  
5 Programe de tip Big Brother sau Big Sister din S.U.A. 

mailto:Shelda.Debowski@nd.edu.au
http://statuswomen.utoronto.ca/02_Mentoring_Program/mentee_tips_success.htm
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Spre deosebire de alte ţări ale lumii şi din spaţiul european, în România nu există experienţă în 
domeniul mentoratului, prin urmare nici exemple de bună practică cunoscute.  

4. Relaţia de mentorare.   Tipuri de mentorat la nivel instituţional 
 
Pentru că orice discuţie trebuie să înceapă cu o atentă lămurire a înţelesului termenilor utilizaţi, 

vom trece în revistă, argumentat, o serie de noţiuni.  
 

MENTORAT - Mentoratul  este un model de dezvoltare a personalului ce se poate utiliza în 
domenii diverse, inclusiv în învățământ, cu scopul de a ajuta la dezvoltarea noilor strategii de predare, 
dar și de a determina ceea ce nu funcționează cum trebuie în sistem, de a evalua critic propriile 
convingeri despre predare și învățare.  

 
Ce este MENTORATUL? Mentoratul este o relație de colaborare temporară între doi profesori, 
care se bazează pe o relație între un cadru didactic cu experiență sau un profesor emerit și un novice 
sau nou profesor. Scopul este de a oferi proaspătului profesor, un sistem de sprijin care să-l poată ajuta 
să reușească în noul domeniu de activitate. Cercetările au arătat că există o legătură de colaborare și 
realizare între profesor și mentorabil, și că profesorii care sunt mentori este mai probabil să rămână în 
profesia de cadru didactic decât cei care nu sunt. Mentorii eficienți au nevoie de pregătire și practică în 
lucrul cu adulții, de ascultare,  efectuarea de observații, și rezolvarea problemelor. 
Am putea spune că: Mentoratul este un proces interactiv între două sau mai multe cadrele didactice 
care:  

 facilitează schimbul de bune practici în cadrul unei colaborări sau a unui schimb de experiență 
 acționează ca un instrument de rezolvare a problemelor 
 reduce izolarea în rândul cadrelor didactice 
 creează un cadru optim de discuții pentru rezolvarea problemelor de instruire 
 acordă sprijin și asistență cadrelor didactice noi în practica lor 
 construiește norme de colaborare pentru a permite cadrelor didactice să ofere și să primească 

idei și asistență 
 

 
Tipuri de mentorat la nivel instituţional 

 
Mentoratul colegial (la nivel de Catedră/arie curriculară)  
 

Mentoratul colegial (la nivel de Catedră/arie curriculară) este construit pe relații bazate pe 
încredere, care se dezvoltă între cadrele didactice. Ea se bazează pe lucrul în echipă și pe efortul 
comun pentru a îmbunătăți abilitățile de predare, în scopul de a îmbunătăți procesul de învățare. 

Mentoratul colegial (la nivel de Catedră/arie curriculară) poate duce la o mai bună înțelegere a 
celor mai bune practici, precum și la un curriculum la decizia școlii mai bine articulat, contribuie la o 
îmbunătățire generală în predare și învățare în școli și oferă, de asemenea, un mecanism prin care 
profesorii pot obține o perspectivă mai profundă în cadrul atelierelor de lucru. Având un antrenor cu 
care poate discuta de la egal la egal, profesorul mentorat/mentorabilul își permite să încercă noi 
strategii învățate într-un atelier și să obțină un feedback cu privire la modul în care aceste strategii 
funcționează în sala de clasă. Această abordare permite cadrelor didactice să internalizeze ceea ce au 
învățat, să aplice în  clasele la care predau și apoi să ia parte la discuții profesionale cu privire la 
aceasta. Acest tip de lucru ajută la asigurarea transferului de învățare și îl ajută pe profesor, de 
asemenea, să împărtășească idei și strategii noi. 

Acest tip de perfecţionare se realizează de la egal la egal este format din trei părți de bază: 
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 discuție preliminară 
 o observație 
 dialog profesional. 

În timpul discuţiei preliminare, profesorii (mentorul si mentorabilul) se întâlnesc și discută cu 
privire la aspectele pe care profesorul observat vrea să le abordeze în timpul lecției sau alte aspecte 
asupra cărora vrea să se concentreze. Ei discută lecția planificată, contextul acesteia, precum și alți 
factori relevanți care pot influența rezultatele elevilor. Mentorul este responsabil doar pentru a se 
asigura că profesorul are o altă perspectivă asupra mediului de învățare, astfel încât această abordare 
să aibă un efect reciproc de îmbunătățire a procesului de predare-învățare. Apoi, mentorul observă 
profesorul în clasă, într-o manieră colegială. În cele din urmă, mentorul programează un dialog 
profesional, pentru analizarea lecției. Aceasta este o discuție colegială. Pe parcursul conversației, 
profesorul asistat ar trebui să ofere din perspectivă personală opinii despre derularea lecției asistate, 
adăugând informații concrete cu privire la aspectele relevante. Se va discuta despre ceea ce a 
funcționat bine, ceea ce nu a mers deloc, și ceea ce ar putea fi modificat sau îmbunătățit pentru a avea 
un impact pozitiv asupra demersului didactic. Aspecte importante ale acestei etape sunt: 

 Profesorul asistat este cel programează un dialog profesional 
 Accentul se pune pe reflecția asupra a ceea ce s-a întâmplat în timpul lecției și pe analiza 

impactului acesteia asupra învățării elevilor. 
Mentoratul colegial nu presupune o ierarhie, ci urmărește următoarele aspecte: 

1. Eludarea barierelor de relaționare de tipul expert – novice. Ambii profesori ar trebui să se 
impună ca egali, în încercarea lor de a-și îmbunătăți abilitățile de predare și de colaborare. 

2. Mentoratul colegial nu se bazează pe evaluarea și analiza performanței. Acesta este un sistem 
de perfecţionare continuă și de creștere pentru ambii educatori. 

3. Acesta nu este doar un proces de inițiere a cadrelor didactice noi în profesie. În schimb, 
mentoratul ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra tuturor cadrelor didactice, indiferent de 
vechimea la catedră sau de rezultatele lor profesionale. 

4. Tipul acesta de mentorat nu se dorește și nici nu intenționează a fi parte a unui proces de 
evaluare. În schimb, ar trebui să fie utilizat pentru a pune accentul pe îmbunătățirea continuă în 
procesul de predare-învățare. Mentoratul colegial (la nivel de Catedră/arie curriculară) este 
construit pe o relație de încredere într-o pereche de profesori și este conceput pentru a fi 
necompetitiv și bazat pe respect reciproc, concentrat pe îmbunătățirea perpetuă a metodelor de 
predare. 

Pam Robbins, autoare a articolului Cum să planifici și să implementezi Programul de coaching, 
discută despre un tip de instruire a colegilor care ,,implică doi sau mai mulți colegi, care analizează 
împreună observațiile asupra stilului de predare”. Autoarea constată că profesorul asistat este 
responsabil pentru stabilirea accentului asupra sesiunii de dialog profesional: 

 așteptările sale referitoare la lecția ce urmează a fi observată 
 modul în care datele cu privire la acest subiect vor fi colectate 
 modul în care profesorul observator va interacționa în sala de clasă. 

Aceste trei elemente sunt vitale pentru succesul unui program de mentorat colegial, deoarece 
permit profesorilor să-și rafineze practicile de predare, să gândească analitic și critic referitor la 
practicile lor de predare și să și le îmbunătățească, să se angajeze într-un dialog profesional. Mentorul 
de la acest nivel nu trebuie să fie un expert în domeniu. Este important, totuși, ca acesta să posede 
aptitudini cum ar fi: 

 comunicarea, interogarea 
 observarea 
 conversația 
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 relaționarea 
 empatia 
 inteligența emoțională 

 
Mentoratul / Coaching-ul tehnic  
 

Modelul de mentorat tehnic este conceput pentru a ajuta profesorii să transfere ceea ce este învățat 
într-un atelier de lucru în sala de clasă. Coaching-ul tehnic permite profesorilor să lucreze împreună 
pentru a împărtăși cunoștințele și experiența lor și de a aplica strategiile și tehnicile profesionale 
învățare în ateliere de lucru și la cursuri. Pentru punerea în aplicare a coaching-ul tehnic este necesar 
ca profesorii să înceapă cu unpunct  comun de înțelegere a subiectului și a competențelor. Aceasta 
funcționează cel mai bine atunci când școlile trimit echipe de profesori la ateliere de lucru pentru 
dezvoltarea profesională. Prin participarea la aceste ateliere de lucru, cadrele didactice pot lucra 
împreună pentru a dezvolta cel mai bun mod de a pune în aplicare și de a partaja competențele și 
strategii recent învățate. Grupurile de studiu sunt o modalitate buna de a pune în aplicare coaching-ul 
tehnic, deoarece grupurile de studiu permit profesorilor să se angajeze într-un dialog profesional. 

 
Mentoratul la nivel de unitate şcolară 
 

Mentoratul la nivel de unitate şcolară este orientat spre acțiune, implică un grup de profesori care 
lucrează împreună pentru a rezolva un anumit aspect cu caracter profesional (schimbarea programei 
școlare, introducerea noilor manuale, specializărilor nou acreditate aplicabilitatea CDȘ-urilor și 
transferul lor în practică). De multe ori, specialiști din afara ariei curriculare a profesorilor respectivi, 
dar care au abilități sau experiențe ce pot oferi o perspectiva asupra domenilui lor de experiză, sunt 
invitați să participe activitățile panificate în cadrul progarmului de mentorat. Aceasta implică 
profesorii în dezvoltarea și testarea propriilor ipoteze și teorii referitoare la strategiile și tehnicile de 
instruire eficiente și asupra  modalităților de implementare a acestora în beneficiul elevilor. 

 Mentoratul la nivel de catedră/ pe arie curriculară include asistenți de predare, specialiști, 
administratori, precum și alți membri ai personalului din școală, deoarece aceștia pot oferi o 
perspectivă unică, ce ar putea ajuta grupul în găsirea unei soluții inedite, se bazează pe punctele forte 
ale mai multor indivizi implicați, pentru a ajuta profesorii în perfecționarea demersului didactic. 

 
Coaching-ul de echipă 

Coaching-ul de echipă implică un profesor de înaltă calificare și care are cunoștințe deosebite  într-
un anumit domeniu de activitate și un alt profesor care să-l ajute să dezvolte abilități specifice și 
strategii. În acest model, ambii profesori planifică, implementează și evaluează succesul lecției. Acest 
lucru înseamnă că ambii profesorii: 

 interacționează cu elevii 
 conduc instruirea elevilor 
 oferă exemple elevilor 
 pune întrebări 
 trasează sarcini de lucru și oferă informații 
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Coaching-ul de echipă înseamnă că, pentru lecții specifice, există două cadre didactice în clasă. 
Elevii sunt conștienți de faptul că, special  pentru această lecție, ei au doi profesori și că unul dintre 
profesori este cel care are mai multe cunoștinte şi experiență și că se află acolo pentru a sprijini 
eforturile celuilalt profesor de a învăța și de a-și rafina tehnicile de predare și nivelul de cunoștințe. 

 
Coaching-ul eficient 

Cele patru tipuri de coaching discutate până acum sunt diferite între ele, dar ele sunt construite pe 
ideea unei o comunicări eficiente, oneste și deschise, bazate pe o atitudine imparțială și pe dorința de a 
ajuta pe alții să crească profesional. Acest lucru implică construirea încrederii. Mentorii eficienți 
trebuie să fie, în aceeași măsură, dedicați profesiei lor, trebuie să stabilească o relație de încredere cu o 
partenerii, pentru a îmbunătăți continuu abilitățile sale de predare. Mentorul trebuie să fie, de 
asemenea, deschis la nou și să fie dispus să împărtășească din experiența sa profesională de buna voie 
și partenerilor săi profesionali.  
Comunicarea eficientă înseamnă mai mult decât că profesorii vorbesc unul cu celălalt. Aceasta 
implică: 

 abilități de conversație 

 abilități de ascultare 

 limbaj nonverbal 

 oferirea de feedback constructiv 

 dezvoltarea de relații bazate pe încredere 

 

Feedback-ul constructiv  
Feedback constructiv înseamnă să-i oferi partenerul tău informații specifice, axate pe schimbarea 

comportamentului. Karen Irmsher recomandă următoarele tehnici: 

- Insistați pe descrierea comportamentului observabil, fără a face reproșuri, a judeca, a acuza, 
sau a generaliza aceste comportamente 

- Dați feedback în timp util. Feedback-ul imediat este, de obicei, de dorit, dar cel mai bine este 
de a măsura disponibilitatea unei persoane de a primi feedback-ul și caracterul adecvat al timpului și 
situației. 

- Parafrazați atunci când este posibil pentru a clarifica ceea ce profesorul a vrut să spună, pentru 
a comunica la fel de bine și care să demonstreze ceea ce el sau ea a vrut să sugereze într-o conversație. 
Următoarele afirmații reprezintă câteva exemple utile pentru a începe o conversație și pentru a 
parafraza:  

- Ceea ce te-am auzit spunând este că... 
- Spune-mi ce vrei să spui atunci când ...  

- Am înțeles eu corect când ai spus că...? 

 

Abilități de ascultare 
A asculta înseamnă să ai capacitatea de a auzi și de a înțelege ceea ce se discută. Aceasta NU 

ÎNSEAMNĂ a da sfaturi, a adauga detalii sau chiar a împărtăși din propriile experiențe. Scopul 
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mentorului este  de a-l ghida pe profesorul mentorat în gândirea reflexivă, despre propria experiență de 
predare. Luați în considerare următoarele: 

 limbajul corporal pe care îl afișați atunci când ascultați? Stați în fața vorbitorului și priviți-l în ochi 

 Interacționați cu vorbitorul, dând din cap în mod afirmativ sau subliniind anumite cuvinte din 
discursul său 

 Puneți întrebări adecvate pentru a ajuta la clarificarea ideilor sau explicarea anumitor afirmații. 

Coaching-ul cognitiv  
Coachingul cognitiv este un model specific de instruire a colegilor dezvoltat de Arta Costa și Bob 

Garmston care se concentrează pe procesele cognitive ale cadrelor didactice. Este ,,un set de strategii, 
un mod de gândire și un mod de lucru care invită atât sinele, cât și pe cei din jur, de a-și modela și 
remodela capacitățile de gândire și rezolvare a problemelor” (Costa, 2002). Aceasta implică o 
gândire mediată sau a deveni conștient de ceea ce se întâmplă în mintea ta. Acest lucru permite 
profesorului să ia propriile decizii cu privire la eficiența sau ineficiența propriului stil de predare. 
Rolul mentorului este de a acționa ca un mediator între profesor și propriul său mod de gândire. 
Profesorul mentorat va fi încurajat să reflecteze asupra a ceea ce se întâmplă în clasa sa și asupra 
modului de a face schimbări sau îmbunătățiri. Coaching-ul cognitiv nu este destinat a fi o altă formă 
de evaluare. Se bazează pe patru ipoteze majore: 

 Gândirea și percepţia produc un anumit tip de comportament. 

 Predarea înseamnă să iei decizii în mod continuu 

 Pentru a afla ceva nou e nevoie de angajament și modificare în gândire. 

 Oamenii continuă să crească la nivel cognitiv. 

Mentorii cognitivi sunt învățați să folosească cinci stări de spirit, pentru a facilita sau media 
călătoria unui profesor, prin autoîmbunătățire. Acestea sunt descrise de Jennifer Abrams, în articolul 
,,Un nou mod de gândire” ca:  

•Eficacitata: Știind că cineva are capacitatea de a face diferența și dorința de a face acest lucru. 

•Flexibilitata: Știind că o persoană are și poate dezvolta opțiuni, să ia în considerare și să fie dispusă 
să recunoască și să demonstreze respect pentru diverse puncte de vedere. 
•Măiestria: Căutarea  preciziei, a rafinamentului și a măiestrie. 

•Conștiința: Valorile de monitorizare proprii, intențiile, gândurile și comportamentele. 

•Interdependența: Contribuția la binele comun și utilizarea resurselor de grup pentru a spori eficiența 
personală. 

 Coaching-ul cognitiv este un ciclu de trei faze care implică o pre-conferință, în care antrenorul 
ajută profesorul pentru a determina punctul central al observației. În articolul ,,Reflecții asupra 
Coaching-ului cognitiv,” Robert Garmston recomandă următoarele patru întrebări ca ghiduri pentru 
pre-conferință:  
• Care sunt obiectivele tale?  

• Cum veți ști când ați atins obiectivele?  

• Care este planul tău?  

• Pe ce alte aspecte de predare doriți informații?  

Observația este următorul pas. Antrenorul / mentorul observă profesorul în sala de clasă, predând 
cu accent pe zona sa de interes. Antrenorul nu este în niciun fel implicat în predarea lecției, în 
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interacțiunea cu elevii sau profesorul. Antrenorul doar observă și înregistrează comportamente și 
acțiuni observabile.  

În cele din urmă, mentorul și profesorul se întâlnesc pentru a discuta lecția observată. Antrenorul 
ajută profesorul să devină mai reflexiv referitor la modul său de predare, la furnizarea de date, să-și 
pună întrebări, precum și să faciliteze autoevaluarea lecției de către profesorul asistat. Mentorul nu 
evaluează lecția.  
 

Peer  Coaching-ul – Coaching-ul de la egal la egal 
Peer coaching-ul de succes presupune:  

• relații de încredere între toți participanții  

• suport administrativ (emoțional, organizatoric, financiar)  

• Recunoașterea capacităților și din partea personalului, necesitatea de dezvoltare și învățare formală 
continue  

• așteptări clare pentru angajarea în relaţia de mentorare  

• metode de evaluare pentru măsurarea progresului și a rezultatelor obţinute ca urmare a experienţei  

• timpul de odihnă atât pentru mentor, cât și pentru mentorabil  

• fonduri pentru a putea plăti pregătirea și pentru plata personalului 

Paul Galbraith și Kris Anstrom sugera șase strategii pentru găsirea de timp pentru colaborarea cu 
profesorul  în timpul zilei de școală.  

• Utilizați administratori pentru a preda la o clasă pentru o perioadă de o zi, astfel încât profesorul să 
fie liber să se implice în coaching-ul de la egal la egal.  

• Organizați elevii în grupuri mai mari pentru activități adecvate / comune. Acest lucru va permite 
profesorilor să se întâlnească, în timp ce elevii s-au implicat activ în activități de învățare.  

• Utilizaţi biblioteca, Centrele de Informare şi Documentare (acolo unde există) în timpul orelor de 
clasă. Acest lucru permite atât profesorilor, cât și elevilor să studieze împreună.  

• Folosiți voluntari, profesor suplinitori, profesor pensionari.  

• Căutați profesori începători – suplinitori, care ar putea fi în măsură să desfășoare anumite activități 
educative și cărora să li se permită să-și asume responsabilitatea legală pentru elevi. 

• Organizarea și promovarea predării în echipă ar oferi profesorilor o mai mare flexibilitate în modul 
în care au de gând să pună în aplicare un program de peer-coaching. 

Considerăm extrem de important să fie implementat peer coaching-ul la nivel instituţional. 
Experienţa ţărilor cu tradiţie în derularea activităţilor de mentorat, a programelor structurate şi 
coerente în domeniu, arată că este util şi benefic ca fiecare mentorabil să aibă, pe lângă mentorul 
desemnat şi un buddy teacher- nu neapărat din aceeaşi arie curriculară, un „prieten în activitatea 
didactică” la nivel instituţional, o persoană mai apropiată ca vârstă, cu preocupări comune, cu care 
poate relaţiona fără barierele care apar inerent datorită diferenţelor de calificare, prestanţă, renume. 
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II. Mentor, mentorabil 
1. Mentorul 

 
Conceptul de mentor a fost introdus de Homer: în Odiseea, în timpul călătoriei sale epice, Odiseu 

îl lasă pe fiul său Telemac  în grija prietenului său de încredere, Mentor. Se dovedeşte mai târziu că 
Mentor este de fapt întruparea zeiţei înţelepciunii, inspiraţiei, abilităţilor şi strategiei, Atena. 

Mentorii, profesori sau practicieni, joacă un rol determinant în dezvoltarea personală şi 
profesională a individului în plan non-profit şi dincolo de aceasta. Ei sunt de asemenea inestimabili 
pentru societate în întregul ei, prin faptul că experienţa practică şi  perspectivele pe care aceştia le 
oferă pavează drumul spre succes al noilor generaţii, ajutându-le să exploreze terenuri noi şi să facă 
faţă mai rapid noilor provocări, evitând unele dintre inerentele blocaje iniţiale. 

E un mare noroc pentru un tânăr începător să întâlnească un potenţial mentor. Experienţele noastre, 
relaţionarea cu posibilii mentori merge de la a nu primi niciodată vreun răspuns la obţinerea unui e-
mail   de recomandare, până la a învăţa să contezi pe acesta ca pe un membru al familiei. 
1.1. Rolul mentorului in cadrul sistemului educaţional romanesc 
 

Prin specificul activităţii de mentorat formal introdus legislativ, în acest moment mentorul de 
inserţie are responsabilităţi în planul asigurării şi evaluării a gradului de însuşire a cunoştinţelor în plan 
ştiinţific şi metodic, respectiv:  
1.Pregatirea informaţiilor relevante despre şcoala 
2.Studierea portofoliului profesorului stagiar 
3.Identificarea propriilor nevoi de perfecţionare. 
4. Stabilirea orarului şcolii pentru a face posibilă observarea reciprocă la lecţii  şi  alocarea timpului 
    pentru discuţii profesionale 
5. Stabilirea unor întâlniri neprotocolare cu colegii  şi  conducerea scolii  
6.Discutarea atribuţiilor ce revin profesorului stagiar conform fisei postului (de ex. notarea, evaluarea  
   cunoştinţelor elevilor, monitorizarea frecventei, documente şcolare, legătura cu părinţii, politica 
   şcolii, cunoaşterea regulamentului scolii, planificările anuale  şi  semestriale, etc.) 
7. Facilitarea accesului stagiarului la resursele de care dispune şcoala în vederea susţinerii activităţii de 
   predare (manuale, centre de informare, materiale didactice, aparatura, etc.) 
8.Stabilirea orarului întâlnirilor cu profesorul stagiar pentru activităţi de observare  şi  analiză a 
    lecţiilor, pregătirea lecţiilor, alcătuirea de planuri de lecţie, etc. 
9.Discutarea cerinţelor incluse în portofoliul stagiarului. 
10. Prezentarea standardelor profesionale, identificarea nevoilor profesionale, fixarea de obiective, 
     stabilirea planului de acţiune - Obiectivele  şi  planul de acţiune pentru perioada de stagiatură 
11.Verificarea portofoliul stagiarului sub aspectul elementelor de reflecţie asupra activităţii  
     profesionale. 
12.Trecerea în revista a obiectivelor semestriale 
13.Stabilirea contactelor cu alţi profesori începători  şi  mentori pentru asigurarea coerentei în 
     desfăşurarea programului. 

Este evident că, în acest context, mentorul este  focusat pe un segment restrâns din punct de 
vedere profesional adică metodic şi ştiinţific. Propunem lărgirea ariei de adresabilitate printr-o 
abordare holistică, europeană a procesului de educaţie atât în plan personal cât şi profesional 
care să permită dezvoltarea tuturor valenţelor unui pedagog european. 
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1.2. Care este rolul mentorului la nivel instituţional? 
 

La nivelul unităţii şcolare, dat fiind specificul şi proximitatea, mentorul trebuie şi poate să  
îndeplinească un rol mai complex, printr-o abordare holistică şi integrată a procesului de mentorare 
corelat cu activitatea instructiv-educativă. 

 
În cadrul unui Program de mentorare la nivel instituţional, Rolul Mentorului  rezidă în: 
 
 Facilitarea și explorarea nevoilor, motivațiilor, competențelor, proceselor de gândire; 

 Facilitează schimbare reală, pozitivă; 

 Respectă, ascultă, pune întrebări; 

 Utilizează metode comprehensive de investigare pentru a identifica soluții, stabilește scopurile  
             asistențelor la ore și crireriile de evaluare; 

 Încurajează inițiativa personală a mentorabilului; 

 Menține și susține  puncte de vedere pozitive, sfătuiește - nu critică; 

 Asigură menținerea și dezvoltarea/îmbunătățirea competențelor personale ale mentorabilului, și 
gestionează relația cu acesta, astfel încât cel mentorat să nu devină dependent de mentor; 

 Lucrează în domeniul său personal de competență; 

 Gestionează relațiile echipa / proiect; 

 Se asigură că există sprijin reciproc. 

Cu alte cuvinte, relația mentor – mentorabil poate fi definită și în sensul că Mentorul este: 

 Profesor 

 Resursă 

 Ce care rezolvă problemele 

 Avocat 

 Facilitator / Interfață, om de legătură 

 Antrenor 

 Colaborator 

 Elev 

 Evaluator 

 Confident 
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   1.3. Profilul european al profesorului mentor 
 
Cum poţi obţine cele mai bune rezultate în  activitatea ta ca  mentor? 

 Ce anume transformă un consilier sau şef într-un mentor de încredere, într-o persoană către care 
ceilalţi se îndreaptă căutând înţelepciune, inspiraţie, abilităţi şi strategii? Ce poate face un mentor 
pentru a-şi spori eficienţa, obţinând  rezultate maxime din activitatea sa? 

Din perspectiva experienţelor personale şi a schimburilor de bune practici derulate, am sintetizat  
şapte trăsături caracteristice unui mentor european de mare ţinută şi eficienţă. Le prezentăm ca tot 
atâtea gânduri bune pentru cei ce au ales să ofere din prea-plinul lor de cunoştinţe celor ce vin să 
continue activitatea de dascăl. 

1. Fii uman (umanizează-te)  

      Se poate întâmpla ca titlurile impresionante, multitudinea calificărilor, premiile şi multiplele 
recunoaşteri în plan profesional pe care le deţii sau ţi-au fost acordate să te facă să pari intimidant, 
descurajând mentorabilii să discute deschis despre problemele lor sau să adreseze întrebări de teama 
ridicolului. Mentorabilii nu ar fi prezenţi la întâlniri, dacă nu ar avea deja respect şi încredere în tine, 
deci nu-ţi fie teamă să-ţi recunoşti propriile obstacole. Încearcă să devii o persoană cu care se 
relaţionează uşor, împărtăşind una din marile greşeli pe care le-ai făcut pe parcursul propriei cariere, 
un regret pe care îl ai sau un aspect pe care l-ai aborda diferit din perspectiva experienţei pe care 
acum o deţii. Coboară de pe piedestalul pe care te-a plasat admiraţia mentorabililor, dovedindu-le că 
până şi zeii Greciei antice pot greşi omeneşte. 

2. Derulează cu regularitate întâlniri cu mentorabilii  

     Câteodată, mentorabilii ezită să te contacteze dacă nu au ceva important să raporteze. Întâlnirile 
planificate trebuie riguros respectate, evident, dar, în afară de aceasta, fă un efort şi ţine legătura cu 
cei al căror mentor eşti, mai ales dacă nu ai veşti de la ei de câtva timp. Acest fapt le va da siguranţă, 
le clădeşte încrederea. Chiar un e-mail nesolicitat cu un link util pentru activitatea lor sau despre un 
articol nou apărut, cu o întrebare despre ce mai fac, este o modalitate uşoară, dar grijulie de a menţine 
climatul de comunicare deschis, optim pentru o relaţionare de succes. Sunt gesturi mici, dar cu mare 
impact la nivel personal.  

3. Oferă feedback-uri echilibrate  

    Când consideraţi că-i cunoaşteţi pe mentorabili, oferiţi-le un feedback onest referitor la 
performanţele lor profesionale şi la personalitatea lor. Sunteţi într-o poziţie unică, de mare influenţă, 
iar opinia voastră este extrem de importantă, are caracter formator.  Au existat situaţii în care, atunci 
când unul dintre mentorabili trecea printr-o perioadă dificilă, mentorul i-a spus că are toată încrederea 
în capacitatea acestuia de a depăşi acel moment, enumerându-i calităţile profesionale pe care i le 
descoperise, punctele tari, a subliniat câteva aspecte pe care tânărul nu le sesizase. Aceste încurajări i-
au schimbat acelui mentorabil opinia despre propria-i persoană, i-au redat încrederea şi optimismul. 
Oferiţi, cu onestitate,  feedback constructiv, care să prevadă nu doar aspectele ce pot fi îmbunătăţite în 
activitatea mentorabilului dar şi recomandări specifice, cu definirea clară a acţiunilor ce trebuiesc 
întreprinse, anticipând problemele ce pot să apară, oferind strategii clare pentru depăşirea cu succes a 
acestora. 
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4. Cere ceva în schimb  

     Nici o relaţionare de succes nu este unilaterală. Oferiţi celor pe care îi mentoraţi o multitudine de 
metode, tehnici de lucru, informaţii şi bune practice considerate ca făcând parte integrantă din natura 
generoasă a mentorului, care îi oferă acestuia satisfacţie profesională, aşa că nu ezitaţi în a cere ceva 
în schimb. Spre exemplu, mentorabilul poate scrie o scrisoare sau un e-mail către responsabilul de 
program de mentorat la nivel de şcoală sau la nivel de ISJ despre cât de mult îl ajută cooperarea cu 
dumneavoastră, sau vă poate recomanda altor profesori debutanţi. Pentru mentorabili această 
oportunitate de a-şi dovedi recunoştinţa este onorantă, îi flatează, le dezvoltă simţul valorii opiniei 
personale şi simţul responsabilităţii. 

5. Stabileşte un sentiment de apartenenţă unei comunităţi/unui grup. 

       Invitându-i pe mentorabilii de care te ocupi la întâlniri în cadru non-formal contribui la 
construirea unui set de valori. O astfel de întâlnire (agapă colegială sau în familia sau grupul tău de 
prieteni) le permite acestora să cunoască aspecte ale activităţii tale, ce anume preţuieşti în afară de 
muncă: familie, prieteni, hobby-uri. Şansa de a petrece timp cu mentorul în afara unui cadru formal de 
muncă reprezintă totodată baza creări unei relaţionări deschise, împărtăşirea deschisă a aspiraţiilor şi 
preocupărilor la nivel personal, o mai bună modalitate de cunoaştere şi o oportunitate în realizarea 
transferului unui set de valori. Este util să invitaţi şi foşti mentorabili, care pot certifica celor noi 
importanţa de se implica activ în propria lor formare. 

6. Prezintă-i pe cei mentoraţi grupurilor ce-i pot sprijini  

      După modelul companiilor care au o echipă de directori care ghidează creşterea economică, noi 
beneficiem de dezvoltarea unor echipe de mentori, sau a Corpului mentorilor pentru inserţie 
profesională. Acest grup de mentori, de la nivelul instituţiei chiar, poate crea şi oferi oportunităţi 
pentru noi parteneriate/ asocieri benefice. Încurajându-i pe tineri să – şi dezvolte gândirea critică şi 
analitică asupra activităţii de mentorat îi poate sprijini pe aceştia în alegerea tipului de mentor pentru 
activitatea lor viitoare, pentru viitoarele lor specializări, conforme cu traseul profesional ales. 
Prezentaţi-i persoanelor pe care le cunoaşteţi, întrebaţi-i pe cine ar dori ei să cunoască şi facilitaţi 
întâlnirea – eventual într-un cadru non-formal, sau printr-un e-mail de recomandare. 

7. Fii tu însuţi un mentorabil  

    Ceea ce ne-a ghidat pe parcursul devenirii noastre ca mentori a fost propria experienţă ca 
mentorabili. Învăţarea pe tot parcursul vieţii este o condiţie intrinsecă a continuei perfecţionări, la 
orice nivel.  

Indiferent dacă eşti un mentor cu vechime şi rezultate remarcabile în domeniu sau eşti la prima ta 
experienţă în cultivarea unei relaţii de mentorat, considerăm că, ţinând seama de aspectele menţionate,     
vei reuşi ca atât tu cât  şi cei al căror mentor eşti veţi putea evolua şi perfecţiona ca urmare a activităţii 
de mentorare.  
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2. Mentorabilul 
    

2.1. Analiza SWOT a mentorabilului 
  

 
Puncte tari: 
 
- deţine competente adecvate domeniului de 
specialitate 
- accesibilitatea limbajului 
- documentare metodico-ştiinţifică permanentă 
- îşi doreşte să beneficieze de consiliere, 
îndrumare, suport şi încurajare  
- este interesat în a primi  feedback  din partea 
beneficiarilor de educaţie  
- doreşte să deprindă competenţe şi abilităţi de a 
capacita şi obţine sprijin în demersul didactic din 
partea elevilor, părinţilor acestora şi a colegilor; 
- interesul manifestat pentru promovarea 
principiilor unui învăţământ modern şi de calitate; 
- dorinţa de a participa la activităţile extraşcolare 
iniţiate de instituţia unde profesează; 
- profesor stagiar dornic de performanţă, receptiv. 

 
Puncte slabe: 
 
- centrarea demersului didactic pe profesor 
- lipsa sprijinului material (mijloace şi 
echipamente) şi teoretic (ghiduri metdologice, fişe 
de lucru adaptate situaţiilor concrete din unităţile 
şcolare)  
- inexistenţa finanţării programelor de mentorat; 
- dificultăţi în alcătuirea documentelor şcolare 
(planificărilor anuale, proiectarea pe unităţi de 
învăţare şi cele pentru fiecare activitate etc.) 
- dozarea necorespunzătoare a timpului didactic; 
- reţinere în privinţa aplicării strategiilor 
interactive, pentru activităţile pe grupe şi pentru 
exploatarea modalităţilor de cooperare între elevi;  
- utilizarea limitată a metodelor alternative de 
evaluare (referate, portofolii, proiecte, lecţii-
spectacol, excursii, editarea de reviste şcolare 
etc.) şi a mijloacelor moderne de comunicaţie şi 
de procesare a informaţiei 
- relaţii mai puţin eficiente cu elevii, familiile lor, 
colegii, dificultăţi în realizarea comunicării cu 
aceştia; 
- competenţe reduse în ceea ce priveşte realizarea 
proiectelor de parteneriat; 
- necesitatea aplicării standardelor privind 
învăţarea şi evaluarea elevilor. 
 

 
Oportunităţi:  
 
- existenţa unui program de mentorat la nivel de 
instituţie; 
- existenţa mentorului în instituţie, a unor cadre 
didactice cu spirit de iniţiativă; 
- curriculum la decizia şcolii 
- oferta cursurilor de perfecţionare/ formare- 
suport teoretic pentru formarea continuă şi 
dezvoltarea personală;  
- facilitarea accesului la informaţie prin 
intermediul IT. 

 

 
Ameninţări: 
 
- siguranţa în cariera didactică; 
- regulamente de funcţionare şi organizare 
neclare, instabile, insuficiente; 
- neimplicarea familiilor elevilor şi a comunităţii 
locale în activităţile şcolare şi extraşcolare; 
- lipsa modalităţilor pentru asigurarea resurselor 
 financiare necesare organizării activităţilor 
educaţionale;  
- situaţia financiară precară a familiilor elevilor. 
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2.2. Profilul mentorabilului 
 
Învăţarea pe tot parcursul vieţii este o condiţie intrinsecă a continuei perfecţionări, la orice nivel. 

Preceptele înţelepciunii poporului român sunt viabile: „Omul, cât trăieşte învăţă”.  Oricare persoană 
care îşi doreşte să evolueze în plan personal, profesional, să–şi dezvolte abilităţile şi competenţele 
într–un domeniu, este un mentorabil. 

 Din perspectiva acestei lucrări, mentorabilul este profesorul stagiar, profesorul nou venit în 
unitatea şcolară. 

Mentorabilul - Cum să identifici şi să cultivi o relaţionare eficientă cu mentorul ales 
 

Relaţia de mentorat împlineşte nevoia umană de relaţionare: cere ajutor, foloseşte ajutorul primit, 
apreciază ajutorul oferit şi apoi dă – l mai departe. 

Activitatea de mentorat poate fi asimilată transmiterii intergeneraţionale a înţelepciunii, a 
patrimoniului intangibil de atitudini, abilităţi şi tehnici de a – i învăţa pe ceilalţi, de a – i forma. 

În viaţa fiecăruia, la un moment dat, au existat – nu ca parte a unui program formal de mentorat, 
numeroase persoane-mentor care ne-au marcat profund evoluţia profesională şi devenirea personală, 
persoane care ne-au oferit cu generozitate consiliere şi sprijin de-a lungul primilor ani  de carieră. 

Uneori ne întrebăm cărui fapt datorăm norocul nesperat de a merita atenţia şi grija care ne-a fost 
arătată, de care am beneficiat. E posibil ca, fără să ne fi dat seama, să fi aplicat anume strategii care i-
au atras pe aceşti mentori-benevoli? 

Aşa cum am încercat să sintetizăm şapte paşi în devenirea unui mentor eficient, dorim să conturăm 
şapte abilităţi/ strategii ale mentorabilului pentru a beneficia de o relaţie de mentorat eficientă şi 
benefică pentru cariera sa. 

Este extrem de important să poţi convinge un mentor să investească în tine timp, speranţe şi 
încredere. Cei care conştientizează importanţa unei relaţii eficiente de mentorat ar trebui să aibă în 
vedere modalităţile de abordare a mentorului pe baza a ceea ce consideră ei că i-ar putea atrage pe 
aceştia să-i sprijine şi să le ofere consiliere, îndrumare şi ajutor. Cunoaşterea, respectarea şi aplicarea 
consecventă a prevederilor codului etic în toate aspectele activităţii, respectarea deontologiei 
profesionale şi a confidenţialităţii este de asemenea esenţială pentru asigurarea succesului  unei relaţii 
de mentorat. 

 
1.  Dezvoltă-ţi  capacitatea de discernământ   

 Fii atras de înţelepciunea autentică  

 Fii curios cu privire la experienţele şi opiniile celorlalţi  

 

2. Defineşte-ţi criteriile de selectare a mentorului optim pentru tine  

 Caută cele mai interesante persoane în fiecare clasă în care intri, în cancelarie 



 

Strategia de implementare a unui program de mentorat la nivel instituţional 21

 Stabileşte legături cu persoanele care sunt diferite faţă de tine ţi care îţi vor putea 
îmbunătăţi gradul de cunoaştere, de conştientizare, abilităţile şi reţeaua de comunicare 
(legături, conexiuni) 

 

3. Fii curajos şi pro-activ  

 Doreşti ceva! Defineşte clar ce anume. 

 Asumă – ţi riscul de a adresa întrebări oamenilor de succes în fiecare etapă a vieţii tale. 

 Dacă consideri necesar, solicită ajutor şi sprijin. Pune multe întrebări – chiar şi pe 
acelea care pot părea naive.  

 Împărtăşeşte-ţi opiniile cu sinceritate - propriile vise, aspiraţii, scopuri, îngrijorări. 

 

4. cultivă-şi abilităţile sociale, pe cele de comunicare şi relaţionare  

 Cultivarea relaţiilor, a încrederii, este esenţială. 

 Gestionarea cu discernământ a încrederii în propria persoană şi îmbinarea acesteia cu o 
atitudine respectoasă faţă de mentor. Cunoaşte-ţi limitele şi respectă-le: nu profita de timpul şi 
resursele mentorului. 

 Fii atent la stilul şi personalitatea mentorului şi a ta însuţi/însăşi. 

 Ţine legătura cu mentorul şi arată respect pentru generozitatea mentorului.  

 

5. Munceşte mult şi serios, urmărind să excelezi, vizând performanţa  

 Remarcă-te prin productivitate. Fii conştiincios, punctual, munceşte mai mult decât 
strictul necesar, implică-te serios şi cu dedicare, pregăteşte-te continuu, demonstrează-ţi 
competenţa.  

 Exersează-ţi propria grilă de control a calităţii. 

 Fii de ajutor, fă-te util. Străduieşte-te ca activitatea ta să producă o schimbare în bine la 
nivelul la care lucrezi. Preia iniţiativa atunci când consideri oportun. 

 Toţi cei care au fost „adoptaţi” de mari mentori s-au remarcat prin calitatea muncii 
prestate. 

 

6. Demonstrează-ţi pasiunea de a învăţa  

 Arătând o permanentă sete de a învăţa, stimulaţi bunăvoinţa mentorilor de a vă sprijini 
şi ajuta. 

 Solicită cu regularitate feedback asupra activităţii dumneavoastră. 

Asuma-ţi riscul de a întreba oamenii de succes în fiecare etapă a vieţii tale. Împărtăşeşte-ţi opiniile 
cu sinceritate - propriile vise, aspiraţii, scopuri, îngrijorări. 
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Solicită ajutor şi pune întrebări – chiar dacă pe moment poţi părea naiv. Dacă ai formulat o 
întrebare, atunci ascultă răspunsul înainte de a povesti cum ai rezolvat tu problema/cum ai abordat 
situaţia. În caz contrar s-ar putea crede că-ţi dai importanţă, nu că doreşti să înveţi efectiv ceva. 

Uneori e greu şi să formulezi întrebarea. În acest caz recunoşti simplu: ”nici nu ştiu ce ar trebui să 
întreb mai întâi. Spuneţi-mi ce consideraţi că ar trebui să ştiu în privinţa…”. Onestitatea este elemtul 
de bază în consolidarea unei relaţii de mentorat eficiente. 

 

7. Cultivă şi menţine relaţii colegiale cu mentorul 

 Căutaţi ocazii de a dezvolta relaţii de reciprocitate. 

 Recunoaşte –ţi meritele mentorului şi oferiţi sprijin. 

Oferiţi recunoaştere pentru efortul depus de mentor (puteţi scrie un e-mail sau o scrisoare către 
director/responsabilul de program de mentorat prin care să evidenţiaţi calitatea activităţii mentorului, 
un e-mail de mulţumire către mentor, puteţi să – l recomandaţi altor tineri care caută un mentor 
eficient). Chiar dacă nu mai aveţi nevoie de mentor/programul de mentorat s –a încheiat din punct de 
vedere formal, puteţi menţine legătura cu mentorul dumneavoastră prin reţelele profesionale, puteţi 
dezvolta proiecte şi alte tipuri de colaborări. Relaţia de mentorat este simbiotică şi poate fi privită ca 
un angajament, ce se poate transforma gradual în prietenie, sau în colaborare activă pe plan 
profesional. 

Unii dintre noi, al căror parcurs profesional a inclus şi alte ţări, au beneficiat de sprijinul unui 
mentor chiar dacă aveau vechime considerabilă în învăţământ – dar nu în acel sistem. Păstrarea 
legăturii s –a transformat în schimb intercontinental de bune practici privind perfecţionarea metodelor 
de învăţare/evaluare. 

Conştiinţa propriei valori şi comportamentul pro – activ sunt două strategii care conduc la o auto –
evaluare corectă şi la dezvoltarea încrederii în propria persoană. 

Succesul în carieră depinde în primul rând de eforturile energice ale fiecăruia, de abilităţile 
individuale. Relaţiile de mentorat oferă sprijin, îndrumare şi consultanţă, dar sprijinul organizaţiei este 
determinant. 
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2.3. Finalitate: Dezvoltarea personală, socială și emoțională a elevilor  
 

“Tell me and I'll forget; show me and I may remember; involve me and I'll understand.” 
(Spune-mi și o să uit, arată-mi și s-ar putea să îmi aduc aminte, implică-mă și atunci o să înțeleg.) 

Davison CE High School for Girls, acordă o importanţă deosebită formării  CARACTERULUI.   
Oferă copiilor instrumente de a se cunoaşte, de a privi viitorul cu încredere, de a se înțelege și 
poziționa ca indivizi. Îi învata cum să fie responsabili, să-și poarte de grijă lor și altora, să-și exprime 
liber gândurile și sentimentele fără teama de a rămâne neînțeleși.  

Am putut constata faptul ca copiii au ocazia de a experimenta cu idei în diferite situații și cu o 
varietate de resurse, ei DESCOPERĂ CONEXIUNI și ajung la o înțelegere nouă, mai bună și la alte 
modalități de a face lucrurile. Acest lucru le dezvoltă abilitatea de a gândi critic și, în final, de a pune 
întrebări și de a găsi soluții creative. 

De aceea, dezvoltarea pe plan personal este o preocupare fundamentală a școlii Davison CE High 
School for Girls, începând de la cei mai mici copii, care de abia intră în scoala și continuând cu elevii 
de școală din ultimele clase. Scoala şi sistemul de educaţie englezesc îşi propune să ofere un gen de 
educație care merge dincolo de sensul strict academic și care îi pregătește pe copii pentru o viață în 
permanentă schimbare, le conferă abilităţi de adaptabilitate şi intergrare socială, competenţe de 
utilizare, valorizare şi transpunere în practică a cunoştinţelor dobândite. 

Cadrele didactice sunt preocupate ca, încă de mici, copiii să fie expuși la cât mai multe situații 
reale, care îi ajută să își formeze o impresie justă și echilibrată despre viață și despre lume. De aceea, 
activitățile de la clasă sunt astfel proiectate incat  sa le dezvoltă copiilor o conștiință socială, abilități 
de a interacționa și o înțelegere a normelor instituționale și comunitare. Astfel, se încurajează munca 
independentă sau în echipe, cercetarea, selectarea informaţiilor, realizarea de prezentări în vederea 
dezvoltării competenţelor de comunicare, iar calculatorul (IT-ul) este prezent pe tot parcursul 
procesului de învăţământ. Calculatorul, internetul, este în acelaşi timp instrument şi sursă pentru studiu 
şi realizarea sarcinilor de lucru. 

Am putut constata impactul implementării Programului de mentorat la nivel instituţional reflectat 
în coerenţa promovării aceloraşi valori umane, în consistenţa aplicării unui acelaşi sistem de sancţiuni 
şi recompense în vederea promovării unitare a unui anume tip de comportament, construirea unei 
înalte etici a muncii, a responsabilizării elevilor în asumarea sarcinilor de lucru.  

Cu toţii ne dorim pentru elevii, copiii şi nepoţii noştri succese academice şi realizări 
profesionale. Aşteptările şi speranţele noastre se bazează şi pe oferirea unei educaţii de înaltă ţinută, în 
şcoli bine cotate, prin dascăli competenţi şi umani, care respectă şi promovează permanent principiile 
unui învăţământ de calitate. Aceşti dascăli se formează în timp, cu mult efort şi dedicare iar renumele 
unei şcoli este dat nu numai de succesele sporadice ale unor elevi de excepţie, dar, mai ales, de 
calitatea profesorilor şi a valorilor promovate care contribuie la formarea generaţiilor de oameni de 
succes.  

Toate acestea ne–au determinat să vă propunem elaborarea unei Strategii de implementare a unui 
program de mentorat la nivel instituţional, prezentul material fiind, credem noi, un ghid util. 
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III. Strategia de implementare a unui program de mentorat  
 
1. Prezentarea structurată / Algoritmul implementării  
 
Un program de mentorat eficient este bine definit şi structurat. El trebuie să fie orientat pe scopul 

urmărit  şi identifică în mod clar obiectivele ce trebuie să fie îndeplinite prin intermediul procesului de 

mentorat.  

Punerea în aplicare a programului cuprinde trei etape: iniţierea programului, lansare/ derulare şi 

evaluare. 

 Procesul este ciclic şi ar trebui să înceapă şi să se încheie cu fiecare grup de nou veniţi/ profesori 

debutanţi  care trece prin programul de mentorat. 

Gândim programul de mentorare ca pe un proces structurat, compus din 11 paşi. 

 
Schemă logică pentru implementarea programului de mentorat 
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1. Pregătirea iniţială - clarificarea / identificarea nevoilor la nivel instituţional 

Trebuiesc identificate şi definite  caracteristicile culturale distinctive ale  instituţiei şi dinamica 

care să cuprindă ajutorul comportamental pentru a defini nevoile unice pentru relaţia consiliere. Este 

esenţial să formuleze obiectivele strategice ale programului de mentorat. 

 Clarificarea nevoilor la nivel instituţional va consolida intenţia de proiect şi oferă fundamentul 

pentru programul ce urmează a fi conceput şi derulat.  

Obiectivele clar definite  vă vor ajuta să determinaţi structura pentru programul, selecţia şi 

evaluarea candidaţilor şi a mentorului, selectarea participanţilor în program şi parametrii pentru 

punerea în aplicare.  

Evaluarea periodică a nevoilor organizaţiei este benefică. Odată cu schimbarea  organizaţiei se 

schimbă şi  nevoile ei  specifice. 

 

2. Pregătirea iniţială – Identificarea şi selectarea persoanelor care vor fi înscrise în 

programul de mentorat (a mentorabililor) şi a aspectelor ce trebuie adresate prin programul de 

mentorat. 

 Evaluarea nevoilor de formare a mentorabililor este esenţială pentru implementarea unui program 

eficient de mentorat. 

Nevoile mentorabililor se pot schimba odată cu schimbările aşteptărilor la nivel organizaţional sau 

a valorilor generale. 

Programul de mentorat trebuie să identifice clar ţintele organizaţiei, profilul mentorabilului şi 

aspectele pe care programul trebuie să le adreseze în vederea dezvoltării profesionale a mentorabilului.  

 

3. Pregătirea iniţială – Recrutarea mentorilor  

După identificarea scopului şi obiectivelor programului  de mentorat si a  nevoilor de formare a 

mentorabililor, caracteristicile ideale si calităţile mentorului  vor fi evidente.  

În timpul procesului de recrutare este imperios necesară crearea, la nivel organizaţional, al unui 

puternic sens al valorii şi valorizării experienţei vizând participarea  în programul de mentorare. 

Sprijinul liderilor organizaţiei este esenţial pentru a crea o cultură a activităţii de mentorare care 

intensifică mentorilor potenţiali predilecţia de se dedica activităţii de consiliere.  

Acordarea unor stimulente pentru participare se poate dovedi, de asemenea, benefică pentru 

lansarea cu succes a programului. Mentorii cuprinşi în program ar trebui să reflecte valorile unităţii 

şcolare, în concordanţă cu obiectivele programului de mentorat. 
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4. Derularea programului – Analiza şi evaluarea nivelului de nevoi pentru programul de 

pregătire al mentorilor şi mentorabililor  

În această etapă, trăsăturile şi caracteristicile ideale ale mentorului ar trebui să fie evidente. 

Mentorul model este cel care are experienţă şi succes în domeniul său de competenţă (specializarea 

sa). Cu toate acestea, relaţiile care se cer a fi stabilite pe perioada derulării programului de mentorat 

necesită seturi de competenţe, care pot sau nu pot fi asociate cu expertiza in domeniu. Ar putea fi utilă 

precizarea setului de competenţe şi calificări dorite/considerate necesare pentru poziţia de mentor. 

Mulţi potenţiali mentori posedă mai multe dintre aceste caracteristici; cei mai mulţi nu vor poseda 

toate elementele din setul de calificări dorit. Prin urmare, fiecare mentor va trebui să dobândească 

competenţele şi trăsăturile necesare pentru a se putea implica  cu succes în activitatea de mentorat. 

Evaluarea, pe baza unui „inventar al abilităţilor”, poate fi utilă pentru a determina setul de 

competenţe şi trăsături asupra cărora mentorul ar trebui să se concentreze în propria formare. Acest 

„inventar al abilităţilor”este elaborat în strânsă corelare cu sarcinile profesorului-mentor cuprinse în 

legislaţia în vigoare, aplicat pe cultura organizaţională şi specificul unităţii de învăţământ. 

  

5. Derularea programului – Instruirea mentorilor  şi mentorabililor 

Instruirea mentorilor şi a mentorabililor înainte de iniţierea unui angajament în relaţia de mentorat 

este esenţială pentru asigurarea unei relaţii de mentorat de succes.  

Formarea mentorilor ar trebui să consiste în formarea/dezvoltarea  de abilităţi interpersonale, cum 

ar fi practicile de comunicare şi de stabilire a obiectivelor de facilitare, precum şi familiarizarea 

mentorilor cu politica organizaţională. Mentorul poate primi/afla  informaţii sensibile de la /despre 

mentorabil şi trebuie să înveţe şi să aplice principiile etice pentru gestionarea acestora. 

Discutarea codului de conduită personală şi profesională, a codului deontologic al profesiei este 

imperativă şi determinantă în această etapă. 

De asemenea, mentorabilii ar trebui să fie, de asemenea, pregătiţi pentru rolul lor în relaţia de 

mentorat. Mentoraţii/mentorabilii sunt cei care stabilesc direcţia relaţiei de mentorat: angajamentul lor 

de a se dedica activităţii prin care să obţină rezultate şi succes în meseria aleasă determină calitatea 

acesteia. 

Mentoraţii/mentorabilii ar trebui să fie antrenaţi într-un program de stabilire a obiectivelor şi 

instruiţi în vederea dobândirii de abilităţi interpersonale şi de comunicare. Pentru obţinerea unui  

beneficiu maxim, atât mentorabilii cât şi mentorii au nevoie de sprijin şi de formare pe tot parcursul 

relaţiei de mentorat. Sarcina acordării sprijinului permanent şi consilierii revine departamentului 

specializat din cadrul instituţiei, în strânsă colaborare cu departamentul I.S.J. răspunzător de acest 

aspect. 
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6. Derularea programului – Alocarea mentorilor pentru fiecare mentorabil 

Asocierea cu succes mentor - mentorabil este critică pentru derularea cu succes a oricărei activităţi 

de mentorat. Calitatea comunicării dintre cei doi va determina eficacitatea relaţiei. Mentoratul necesită 

un grad înalt de încredere şi deschidere din partea ambelor părţi. Scopuri, vise şi dorinţe trebuie să fie 

împărtăşite în mod liber şi  în siguranţă. Experienţa de învăţare, lecţiile învăţate şi ambiţiile personale 

în plan profesional ar trebui să fie, de asemenea, discutate deschis între mentor şi mentorabil, iar 

soluţiile să fie agreate amiabil. Asocierea strategică pe baza obiectivelor programului şi 

personalităţilor mentor/mentorabil este esenţială pentru succesul programului. Metodele recomandate 

de asociere includ potrivirea pe profil (specialitate) şi/sau orar (de exemplu, programul întâlnirilor de 

lucru), printre altele. De asemenea, mentorilor şi mentorabililor trebuie să li se permită să se implice în 

mod activ în selectarea lor ca echipă, căci acest fapt oferă ambelor părţi un sentiment de 

responsabilitate şi încurajează angajamentul bilateral în activitate. 

 

7. Derularea programului de sprijin – Acordul de mentorat  

Mentorii şi mentorabilii ar trebui să stabilească un acord care prezintă aşteptările şi obiectivele 

relaţiei de mentorat. Acest acord ar trebui să includă frecvenţa întâlnirilor, metoda de întâlniri, 

aşteptări şi obiective ale fiecărei părţi în ceea ce priveşte relaţia, obiectivele de referinţă pentru 

evaluarea progresului, precum şi durata relaţiei de mentorat. Din punct de vedere formal, activitatea de 

mentorat ar trebui să includă o dată limită, întrucât aşteptările clare pot fi setate şi măsurate. Conform 

legislaţiei în vigoare, pentru mentoratul de inserţie, durata este de un an şcolar şi se finalizează cu 

recomandarea mentorului care permite/sau nu înscrierea profesorului debutant la examenul de obţinere 

a definitivatului. Pentru profesorii nou veniţi într-o unitate şcolară, această activitate de mentorat ar 

trebui să se deruleze pe perioada primului an de activitate în acea şcoală şi să se finalizeze cu un 

Raport al mentorului către responsabilul comisiei metodice de care aparţine mentorabilul şi care să fie 

adus la cunoştinţa CA. 

 

8. Derularea programului de sprijin – derularea sesiunilor de instruire/pregătire 

Mentorii şi mentorabilii trebuie să aibă posibilitatea de a discuta într-un cadru de grup în mod 

regulat sau semi-regulat (şedinţele lunare ale Catedrei de care aparţin conform specializării/ariei 

curriculare). Deoarece mentoratul este unic pentru fiecare pereche, de data aceasta poate servi ca 

pentru discutarea provocărilor cu care se confruntă în mentorat şi schimb de bune practici vizând 

îmbunătăţirea relaţiilor în domeniu. Cei care sunt pentru prima dată mentori pot învăţa de la mentorii 

experimentaţi într-o conversaţie deschisă cu privire la metode şi strategii de mentorat. O altă metodă 

de informare este de a solicita rapoarte periodice de la mentori şi mentorabili. Aceste practici pot oferi, 
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de asemenea, managerului/ directorului o perspectivă clară asupra nevoilor de formare pentru viitorii 

mentori cooptaţi în programe de mentorat din cadrul organizaţiei.  

Cu sprijinul ISJ/CCD se poate lansa o Platforma dedicată schimburilor de bune practici ale 

mentorilor. 

 

9. Evaluarea programului – semestrială şi la sfârşit de an şcolar 

Mentoratul formal necesită o dată de încheiere oficială. Această practică permite încheierea unei 

relaţii formale, oferind mentorilor şi mentorabililor un orizont de timp clar pentru a realiza scopurile şi 

obiectivele programului. Este, de asemenea, un moment-cheie pentru a colecta feedback-ul de la 

ambele părţi pentru evaluarea programului de mentorat. Evaluarea programului de mentorat la sfârşitul 

primului semestru şi sfârşitul anului şcolar furnizează informaţiile necesare pentru aprecierea şi 

îmbunătăţirea practicilor de mentorat. Evaluarea poate lua forma unui chestionar, interviu, sau a unui 

raport şi ar trebui să măsoare obiectivele pe care programul le-a stabilit a fi realizate. Cele mai bune 

decizii pentru schimbare provin din datele colectate de la participanţii la program. Această practică 

oferă, de asemenea, datele necesare pentru determinarea şi raportarea asupra eficacităţii relaţiei de 

mentorat. Raportarea se face de către fiecare mentor către responsabilul programului de mentorat din 

unitatea şcolară. Rapoartele sunt analizate şi discutate în CA, în prezenţa Responsabilului programului 

de mentorat. Acesta va sintetiza feedback-ul şi va întocmi planurile de îmbunătăţire/remediere. 

 

10.  Evaluarea programului – măsurare, adaptare, masuri de susţinere/remediale,  

sustenabilitate 

Compararea evaluărilor intermediare şi de sfârşit de an oferă o sursă pentru măsurarea eficienţei 

programului. Această comparaţie indică apoi ajustările care ar trebui să fie luate în considerare de 

către managerul de program. Susţinerea unui program eficient de mentorat este benefic pentru crearea 

unei filiere a formării de lideri în cadrul organizaţiei. 

 

11. Evaluarea programului – Îmbunătăţirea scopurilor, a ţintelor strategice şi a Strategiilor 

de lucru 

 Schimbările survenite în organizaţie pot necesita modificări ale obiectivelor şi strategiilor 

programului de mentorat. Este deci necesară reexaminarea programului de mentorat şi, după caz, 

reformularea/îmbunătăţirea scopurilor, a ţintelor strategice şi a Strategiilor de lucru. 

Datele de la evaluări pot furniza informaţii care să indice beneficiile îmbunătăţirii obiectivelor şi 

strategiilor de lucru ale programului de mentorat pentru a fi puse în aplicare pentru etapa ulterioară de 

implementare. 



 

Strategia de implementare a unui program de mentorat la nivel instituţional 29
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2. Cum implementăm cu succes un program de mentorat la nivel instituţional? 
 
1. Identificaţi etapele cheie şi principiile de bază pentru conceperea unui program de mentorat la 

nivel instituţional 
2. Definiţi ţintele strategice ale programului 
3. Planificaţi selecţia şi matching-ul mentorilor şi mentorabililor 
4. Identificaţi oportunităţile de pregătire ale mentorilor şi ale mentorabililor 
5. Dezvoltaţi /creaţi metode de sprijin şi coordonare  
6. Determinaţi şi precizaţi mijloacele şi modalităţile de evaluare a progresului şi a rezultatelor 
 
Ţineţi seama că mentoratul poate fi  

- informal 
- puternic informal (discuţiile din cadrul Catedrei/Departamentului, spre exemplu) 
- formal 

 
De ce mentorat? 
 
Prezentat sintetic, răspunsul la cine ce are de câştigat în urma implementării unui Program de 

mentorat la nivel instituţional este cuprins în tabelul următor:  
 

Mentorabili Mentori Instituţie 
› abilităţi  
› cunoştinţe aprofundate 
› învăţare rapidă 
› încredere crescută în propria 
persoană 
› oportunităţi 
› modele 

 

› învăţare 
› reciprocitate  
› recunoaştere profesională 
› lărgirea perspectivei 
educaţionale 
› revigorarea bucuriei de a–şi 
exercita meseria 
› împlinire profesională  

 

› creşterea productivităţii 
› loialitate crescută  
› reducerea numărului de cadre 
care părăsesc instituţia/ 
învăţământul 
› personal calificat pentru 
niveluri superioare de 
leadership 
› transfer de cunoştinţe 
› o solidă cultură instituţională 
privind respectarea şi aplicarea 
standardelor de calitate 

 
Ce este un mentor? 
O persoană care: 

 ascultă cu răbdare  
 Inspiră încredere  
 oferă sfaturi fără a da ordine 
 oferă sprijin şi încurajează independenţa  
 oferă critici constructive dar şi complimente 
 este onestă şi de încredere 
 se constituie într-un bun model în întreaga activitate, comportament şi exprimare  
 demonstrează o mare disponibilitate, capabilă să relaţioneze, să comunice şi să împărtăşească 

din experienţa sa  
 
 



 

Strategia de implementare a unui program de mentorat la nivel instituţional 31

Ce este un mentorabil?  
O persoană care: 

 întrebă  
 Acceptă cu bunăvoinţă criticile constructive  
 Învaţă din greşeli 
 Acceptă responsabilităţi şi sarcini  
 respectoasă şi recunoscătoare 
 are curajul de a încerca lucruri noi 
 se implică în propria-i devenire.  

 
Modele în relaţia de mentorat 

 

 
Principii călăuzitoare 
 
Succesul unui  program de mentorat este asigurat de faptul că: 

1. respectă şi se colează pe ţintele strategice de dezvoltare instituţională 
2. este mai eficient dacă respectă iniţiativa şi nevoile de formare ale mentorabilului 
3. este adus la cunoştinţa actorilor implicaţi în mod transparent şi clar 
4. respectă un acord de mentorat şi un plan de implementare  
5. respectă şi induce, cu flexibilitate, o structură 
6. respectă rolul mentorabilului ca manager al relaţiei de mentorat. 

 
Elementele cheie în implementarea cu succes a unui program de mentorat sunt: 
- Definirea clară a aşteptărilor 
- Existenţa criteriilor de selecţie ale mentorilor şi mentorabililor 
- Întocmirea şi respectarea  unui plan de derulare a comunicării şi de informare la nivel 

instituţional 
- Un proces de alocarea mentorilor/a mentorabililor bazat pe nevoile de dezvoltare ale 

mentorabilului şi pe talentul şi abilităţile mentorului 
- Implicarea activă a Responsabililor de catedră/arii curriculare 

Acceptă feedback 
Învăţă repede 
Are iniţiativă 
Respectă indicaţiile 
primite 
Dezvoltă şi întreţine 
relaţia de mentorare 
E dispus să–şi asume 

Ascultă activ 
Identifică ţintele şi scopurile reale 

Inspiră încredere 
Atitudine încurajatoare 

Inspiră 
Motivează 
Oferă sfaturi de 
remediere  
Creează oportunităţi  
Dezvoltă competenţe 
Instruieşte, îndrumă 
Formează caractere 

Abilităţile comune de bază 

Abilităţile specifice mentorabilului        Abilităţile specifice mentorului                   
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- Existenţa unui coordonator de program competent şi dedicat  
- Un program riguros de instruire 
- Evaluare periodică şi finală în vederea determinării progresului înregistrat de participanţi şi a 

programului. 
 
Planificarea evaluării 
Pasul1. Ţinta strategică 
Pasul 2. Planificare şi instrumente de evaluare 
Pasul 3. Crearea unui sistem de sprijin 
Pasul 4. Alocarea mentorilor/mentorabililor şi selecţia 
Pasul 5. Implementare şi instruire 
Pasul 6. Evaluare 
 
Pasul1. Ţinta strategică 
Exemplu: 
Programul de mentorat la nivel instituţional va accelera dezvoltarea resursei umane în vederea 

ocupării de funcţii de conducere în următorii trei ani. 
Acest program este în corelare directă cu Viziunea instituţiei noastre:  Pregătim specialişti în 

educaţie care să devină forţa motrice a promovării principiilor unui învăţământ de calitate, lideri 
mentoraţi, bine pregătiţi profesional şi motivaţi, responsabili şi implicaţi în comunitate.  

 
Pasul 2. Planificare şi instrumente de evaluare 

- stabiliţi criteriile de selecţie ale mentorilor 
- stabiliţi criteriile de selecţie ale mentorabililor 
- definiţi cerinţele pentru activitatea mentorilor 
- definiţi cerinţele pentru activitatea mentorabililor 
- identificaţi sursele externe pentru finanţare şi sprijin 
- cum măsurăm succesul? 

 
Pasul 3. Crearea unui sistem de sprijin  

- comisia de implementare 
- coordonatorul programului la nivel de instituţie 
- programul de finanţare/ activitate de voluntariat. Modalităţi de motivare. 

 
Pasul 4. Alocarea mentorilor/mentorabililor şi selecţia 

- pe baza unor criterii clare 
- elaborarea unor formulare de înscriere în program care să-i sprijine pe aplicanţi în 

identificarea nevoilor de formare, a aspiraţiilor personale şi care să constituie un instrument de 
lucru pentru comisia responsabilă de alocarea mentorilor/mentorabililor 

- mentorabil – care sunt abilităţile, competenţele sau aria curriculară în care solicită/are 
nevoie de programul de mentorat 

- mentor – nivelul de expertiză sau calităţile de mentor  
- Alocarea mentorului conformă cu nevoile de dezvoltare ale mentorabilului 
- Diferenţa de pregătire între mentor şi mentorabil (un grad didactic? Două? Mai multe?) 
- Este sau nu subaltern? 
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- Matching-ul ar trebui să reflecte ţinta strategică a programului. 
 

Pasul 5. Implementare şi instruire 
 Elementul esenţial pentru asigurarea succesului în această etapă este comunicarea deschisă şi 

permanentă. 
 Etapele implementării: 

- Începerea Programului odată cu 1 septembrie este benefică (se acoperă şi etapa de 
completare a documentelor şcolare) 

- Rolul de supervizor al mentorului  
- Evaluarea de la sfârşitul primului semestru, urmată de un plan de măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii 
- Evaluarea de sfârşit de an 
- Recunoaşterea şi încheierea Programului după încheierea anului şcolar pentru elevi. 

 
Pasul 6. Evaluare 

- de proces, efectuată periodic de către Coordonatorul Programului la nivel de instituţie 
- semestrială 
- finală  

 
Beneficiile derulării unui astfel de Program sunt multiple.  
 
Exemple: 
 
Mărturii 
 

Trebuie sa recunoaştem: în România , noţiunea de mentor a apărut după 1990, cu aplicabilitate pe arii 
restrânse, foarte puţin aplicată în învăţământ, mai mult în mediul rural (după anul 2000). 

Am înţeles nevoia de mentoring la nivel instituţional şi valoarea unui mentor excepţional din 
practica directă şi proprie experienţă.  

E greu de crezut că după 20 de ani de predare şi acumularea gradelor didactice mai poate 
exista nevoia de mentor. Şi totuşi… În contextul în care, printr-un program de schimb de experienţă, 
am ajuns într-un sistem de învăţământ diferit de cel European, un sistem bazat pe reguli specifice, clar 
stabilite la nivelul fiecărei unităţi şcolare, având baza legislativă comună, am resimţit din plin nevoia 
de îndrumare/ ghidare în ceea ce pentru un nou-venit constituia un conglomerat inabordabil şi sufocant 
de informaţie, reguli şi legi absolut noi, regulamente şi proceduri, structurate limpede doar  pentru cei 
obişnuiţi cu ele, care crescuseră şi se formaseră în acel sistem.  

La distanţă de ani, pot aprecia contribuţia mentorului meu, profesor doctor în analiza 
matematica şi ecuaţii diferenţiale  Bryant McLendon, la integrarea modului meu românesc de predare 
în contextul rigorii şcolilor publice americane, la  succesul profesional înregistrat.  

Cum mentorul desemnat de şcoală nu manifesta dorinţa de a-şi asuma responsabilităţile, am 
îndrăznit să solicit direct domnului McLendon să facă abstracţie de părul meu alb şi să considere că 
sunt în primul an de activitate - fapt real din punctul de vedere al învăţământului public american - şi 
să-mi  acorde îndrumările necesare în procesul de adaptare la noul sistem de predare bazat pe 
integrarea IT si a mijloacelor media, utilizarea calculatoarelor TI85 şi a tablelor interactive Smart 
Board, una dintre cerinţe fiind  evaluarea zilnică a tuturor elevilor prin metode combinate , inclusiv 
testări on-line şi utilizarea programului ICoach Math.  

Dl. profesor McLendon sau, aşa cum dorea sa i se spună, Mr. Mac, a reuşit să realizeze 
transferul rapid de informaţie si experienţă. Discuţiile matinale, cele 30 de minute zilnice dinaintea 
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începerii efective a programului de lucru, reuşeau să elucideze toate neclarităţile, să faciliteze alegerea 
metodei optime de abordare a unei sau alteia dintre lecţii. Realizarea în comun a planificărilor 
semestriale, structurarea planurilor săptămânale de lucru au contribuit esenţial la adaptarea rapidă la 
rigorile noului – pentru mine - sistem de învăţământ. Materialele, fişele de lucru la clasă 
elaborate/colectate în cei 35 de ani de experienţă didactică ai mentorului meu şi puse la dispoziţia mea 
mi-au permis obţinerea de rezultate remarcabile la examenele de sfârşit de semestru cu toţi elevii mei. 
Modul de elaborare al temelor pentru acasă colate pe necesităţile unei pregătiri remediale personalizate 
pentru fiecare elev, utilizarea bazelor de date din programul Descartes, notarea ritmică şi utilizarea 
programului IGPro sunt câteva dintre acumulările profesionale pe care le datorez domnului 
McLendon.  

Consider şi azi, ca şi atunci, că cel mai important factor în această relaţie mentor/ discipol a 
fost comportamentul de înaltă ţinută morală a domnului McLendon şi modul său de a arăta permanent 
o totală încredere în capacitatea mea de a acumula cunoştinţele necesare succesului în activitatea 
depusă.  Modul său de a mă pregăti pentru eventuale situaţii neplăcute/conflictuale ce ar fi putut 
apărea în cadrul interacţiunii profesor-elev, profesor – părinţi /aparţinători legali prin relatarea unor 
întâmplări personale sau ale unor presupuşi prieteni / cunoscuţi mi-a oferit informaţii şi modele 
comportamentale care mi-au permis evitarea unor situaţii conflictuale, permiţându-mi totodată 
formarea unei atitudini şi a unui mod de reacţie perceput de comunitate ca fiind de un perfect 
profesionalism. Atitudinea sa de om întreg, de prieten care se bucură de realizările tale şi ţi le 
împărtăşeşte pe ale sale, care te sfătuieşte la greu fără să discute cu alţii despre necazul tău, de coleg, 
de colaborator, lipsită de infatuare şi totala deschidere spre comunicare directă pe teme profesionale 
sau de interes general a jalonat parcursul întregului an şcolar în care Mr. Mac a fost mentorul meu la 
Newberry  High School din South Carolina.  

La distanţă de trei ani de la încheierea activităţii propriu-zise de mentorat – Mr. Mac a plecat 
după primul an – şi la şapte ani după revenirea mea în ţară, continuăm să  corespondăm pe teme 
educaţionale, derulăm un proiect comun încercând să demonstrăm că matematica este un limbaj 
universal iar elevii/studenţii Universităţilor care pregătesc profesori au aceleaşi nevoi de formare în 
toată lumea, pe oricare continent, indiferent de contextul cultural în care se dezvoltă.  

Pot spune că primul meu MENTOR – în accepţiunea lucrării de faţă, l-am întâlnit la 44 de 
ani, iar mentoratul său a pus amprenta unui alt tip de calitate pe întreaga mea activitate ulterioară, 
impunându-mi standarde şi aşteptări  mai înalte de la propria-mi activitate profesională precum şi de la 
grupul educat. Am înţeles că  un mentor bun nu-ţi dă ”idei de-a gata” ci te provoacă, te 
încurajează, te ambiţionează pentru ca tu sa reuşeşti singur. Şi uneori iţi dă o sugestie sau un 
sfat care fac o diferenţă uriaşă. Un mentor excepţional ştie să-ţi pună întrebarea care te ajută să-
ţi găseşti singur răspunsurile la căutările tale, să-ţi defineşti drumul cu asumarea deplină a 
parcursului. 

 
Învăţare 
 
„Sunt mai încrezător în şansele mele de succes în cariera didactică. Programul de mentorat mi–a  

dăruit un prieten în persoana mentorului meu, o persoană înţeleaptă şi dispusă să mă ajute în depăşirea 
obstacolelor inerente începuturilor, să–mi răspundă la întrebări, să mă sprijine în clarificarea 
aspectelor atipice.” 

 
Revigorare 
 
„Activitatea de mentorat reprezintă punctul culminant al carierei mele didactice. Nu mai am mult 

până la pensie, aşa că moştenirea mea în plan profesional se constituie din tot ceea ce pot transmite, în 
termeni de competenţă, abilităţi, metodică, management al grupului educat, mai tinerilor mei colegi.”  
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3. Ţinte strategice în conduita profesorului mentor 
 
Activitatea profesorului mentor, a oricărui profesor, este jalonată de precepte morale, civice, 

deontologice pe care le-am creionat prin perspectiva experienței noastre individuale, cumulată la nivel 
de grup și ca urmare a schimbului de experiență derulat pe parcursul mobilității la Davison CE High 
School for Girls din Worthing, West Sussex, U.K., o şcoală cu 200 de ani de tradiţie în spaţiul 
educaţional englez şi care implementează cu succes programe de mentorat de inserţie în colaborare cu 
Universitaţi de prestigiu din zonă, dar şi program de mentorat la nivel instituţional. 

Principala preocupare a profesorilor ar trebui să fie promovarea principiilor unui învățământ de 
calitate și își asumă responsabilitatea pentru atingerea celor mai înalte standarde în activitatea curentă 
și în  conduita personală și profesională.  

Toate cadrele didactice trebuie să: 

- acționeze cu onestitate și integritate,  

- aibă un nivel ridicat de pregătire profesională, 

-  își mențină și perfecționeaze continuu abilitățile, competențele și cunoștințele, 

- aibă așteptări înalte de la propria prestație profesională, 

- dezvolte și să întrețină relații colegiale de înaltă calitate,  

- comunică activ cu familiile elevilor, astfel încât aceștia să beneficieze de un cadru optim şi 
îndrumare permanentă pentru a fi capabili să-și atingă potențialul maxim în plan academic, personal și 
profesional. 

PARTEA ÎNTÂI: Predarea 

Profesorul:  

 TS1 – stabilește un set de cerințe, menite să inspire pe elevi, să-i motiveze 
și să-i călăuzească spre atingerea potențialului maxim 

- creează un mediu sigur și stimulativ pentru elevi, bazat pe respect reciproc 

- stabilește scopuri și obiective care provoacă și stimulează abilitățile și competențele tuturor 
elevilor, fără discriminare de sex, gen, religie, etnie sau mediu de proveniență socială 

- manifestă consecvent atitudinile pozitive, promovează valorile și comportamentul pe care el 
însuși le așteaptă de la elevi.  
 

 TS2 – susține  dezvoltarea competențelor și abilităților elevilor, vizând 
obținerea performanțelor  școlare  

- activează cu responsabilitate în vederea capacitării elevilor în vederea evoluției continue a 
acestora și obținerea de rezultate bune  
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- planifică învățarea ținând cont de specificul și nivelul de pregătire al grupului educat  

-  coordonează procesele de gândire și activitățile prin care elevii își conștientizează progresul 
înregistrat și nevoile de învățare  

- cunoaște și înțelege stilurile de învățare ale elevilor și planifică demersul didactic, astfel încât 
să răspundă nevoilor de învățare ale grupului educat 

- stimulează elevii să-și dezvolte o atitudine responsabilă față de propria lor devenire, să studieze 
conștiincios, constant și aprofundat 

 TS3 -  profesorul stăpânește bine conținuturile materiei predate și ale 
curriculumului  

- captează și menține interesul elevilor pentru materia predată, explică noțiunile / aspectele mai 
dificil de înțeles, datorită înaltului grad de calificare profesională pe care îl deține 

- promovează învățarea continuă  

- susține cu responsabilitate cunoașterea limbii materne, prin promovarea unor standarde înalte 
privind citirea, înțelegerea textului 

- cunoaște și aplică în mod corect metodele activ-participative ale învățării centrate pe elev 

- demonstrează o înțelegere clară a celor mai potrivite strategii de predare.  

 TS4  - profesorul planifică și predă lecții bine structurate 

- împărtășește cunoștințele în rândul elevilor și le dezvoltă înțelegerea, prin utilizarea eficientă a 
timpului lecție 

- promovează dragostea pentru  studiu și curiozitatea intelectuală în rândul elevilor 

- imaginează și planifică teme și activități extracurriculare, pentru a consolida și extinde 
cunoștințele și înțelegerea dobândite de către elevi 

- reflectează sistematic la eficacitatea lecțiilor predate și la modul în care ar trebui abordată 
predarea 

- contribuie la proiectarea și furnizarea unui curriculum relevant pentru disciplina / aria 
curriculară ce-i este specifică.  

 TS5 - Adaptarea stilului de predare astfel încât să răspundă la valorilor și 
nevoilor tuturor elevilor 

- profesorul știe când și cum să aplice metode de diferențiere, într-o manieră corespunzătoare, 
utilizând tehnici care permit ca elevii să fie educați în mod eficient 

- profesorul demonstrează o înțelegere clară a modului în care o serie de factori pot inhiba 
capacitatea elevilor de a învăța și stăpânește abilitatea de a-i ajuta pe elevi să depășească aceste 
dificultăți 
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- conștientizează nivelul de dezvoltare fizică, socială și intelectuală a copiilor și știă cum să 
adapteze nivelul și stilul de predarea pentru a eni în sprijinul necesităților educaționale ale elevilor, în 
diferite stadii de dezvoltare 

- înțelege necesităților educaționale ale tuturor elevilor, inclusiv pe ale celor cu nevoi 
educaționale speciale (elevi supradotați, elevi cu diverse dizabilități, elevi care nu cunosc limba de 
predare foarte bine sau aparțin altor etnii și au probleme de înțelegere a limbii în care se predă). Pentru 
aceste categorii profesorul va trebui să utilizeze un curriculum diferențiat, precum și metode de 
predare și evaluare  distincte  

 TS6  - Profesorul utilizează metodele de evaluare într-o manieră corectă și 
eficientă 

- conștientizează  înțelege cum  valorifice subiectele / temele relevante și zonele cele mai utile 
din curriculum, inclusiv cerințele legale de evaluare 

- utilizează evaluarea formativă și sumativă pentru a asigura progresul școlar al elevilor 

- utilizează date relevante pentru a monitoriza progresul școlar, obiectivele stabilite în vederea 
atingerii competențelor, și planifică lecțiile viitoare în funcție de rezultatele evaluărilor 

- oferă elevilor un feedback regulat, atât în discuții directe cu aceștia, cât și prin observații scrise 
și îi încurajează pe elevii să răspundă la feedback-ul.  
 

 TS7 - Gestionarea unui comportament eficient pentru a asigura un mediu 

de învățare eficient și în condiții de siguranță. 

- Profesorul trasează reguli și rutine clare de comportament în sălile de clasă, și își asumă 
responsabilitatea pentru promovarea unui comportament decent și politicos, atât în sălile de clasă, cât 
și în jurul școlii, în conformitate cu politica școliii cu regulamentul de ordine interioară 

- Profesorul are așteptări mari în ceea ce privește comportamentul elevilor, și stabilește un cadru 
privind disciplina, cu o serie de strategii, prin laudă, sancțiuni și recompense în mod constant și onest 

- gestionaează eficient clasele, folosind metode adecvate nevoilor elevilor, cu scopul de a-i 
implica și a-i motiva 

- menține relații bune cu elevii, exercită o autoritate corespunzătoare, și acționează decisiv 
atunci când este necesar.  

 

 TS8  - Îndeplinirea responsabilităților profesionale extinse 

- Profesorul contribuie pozitiv la viața socială și la specificul cultural al școlii 

- dezvolta relații profesionale eficiente cu colegii, ști cum și când să se bazeze pe consiliere 

- apelează la sprijinul  de specialitate al personalulul auxiliar și îl valorifică în mod eficient 

- își asumă responsabilitatea pentru îmbunătățirea activității de predare, prin dezvoltarea 
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      profesională corespunzătoare, apreciind sfaturile și feedback-ul colegilor 

- comunică eficient cu părinții, privitor la progresul școlar,  realizările și la evoluția intelectuală 
și afectivă a elevilor 

PARTEA A DOUA: Conduita personală și profesională 

Este de aşteptat ca un profesor sa demonstreze în mod constant standarde înalte de conduită 
personală și profesională. Următoarele afirmații definesc comportamentul și atitudinea care stabilesc 
standardul necesar pentru un comportament exemplar de-a lungul carierei didactice. 

 Profesorul se bucură de încrederea publică în profesia sa și menține standarde înalte de 
etică și comportament, în interiorul și în afara școlii, prin tratarea demnă și respectuoasă a 
elevilor, construirea unor relații bazate pe respect reciproc și pe respectarea în toate situațiile a 
limitelor bunului-simț, conforme cu poziția profesională a cadrelor didactice, având în vedere 
că prioritară este necesitatea de a proteja condiția intelectuală și emoțională a elevilor, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare 

 demonstrează toleranță și respect pentru drepturile celorlalți 

 nu subminează valorile naționale fundamentale și tradițiile poporului, democrația, statul 
de drept, libertatea individuală și respectul reciproc, 

 are o atitudine tolerantă față de cei care împărtășesc credințe și convingeri diferite, 
asigurându-se că propriile convingeri nu sunt exprimate într-un mod care să ofenseze sau să 
exploateze vulnerabilitatea elevilor, astfel încât să-i determine să recurgă la gesturi care in în 
contradicție cu legile în vigoare. 

 profesorii trebuie să respecte valorile morale, sociale și specificul cultural al școlii, să 
bă o atitudine corectă față de politicile și practicile din școala în care predau și să aibă 
standarde ridicate cu privire la propria atitudine, prezență și punctualitate. 

 profesorii trebuie să demonstreze o profundă înțelegere a statutului lor de formatori, 
atât la nivel intelectual, cât și moral și estetic, și să acționeze întotdeauna în cadrul legal care le 
care stabilește obligațiile, drepturile și responsabilitățile profesionale. 
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4. Materiale suport pentru implementare 
 

 4.1. Cum promovăm principiile unui învăţământ de calitate, vizând performanţa? 
Pe parcursul ultimilor două decenii au existat numeroase încercări de a adapta calitativ şi cantitativ 

conţinuturile programelor şcolare, ale manualelor, ale metodelor şi tehnicilor de predare şi evaluare la 
nevoile în continuă evoluţie ale elevilor din generaţiile ce vin.  

În învăţământul public, performanţa cadrului didactic se măsoară nu doar în diplome şi distincţii, 
dar şi prin entuziasmul cu care elevii participă la orele de curs, în modul cum aceştia se pregătesc 
pentru fiecare lecţie, prin numărul mic de absenţe la orele pe care le predă şi, mai ales, prin progresul 
constant înregistrat de elevii săi. Familiile elevilor pot certifica dacă elevul se pregăteşte, dacă studiază 
individual pentru materia pe care o predaţi, dacă vorbeşte cu drag şi cu respect despre dumneavoastră. 

Cu toţii – lucrători asidui pe ogorul învăţământului – ne dorim performanţe şi succes. Cum? 
Pentru că este imposibilă descrierea unui profesor excepţional, vă propunem un cadru de lucru 

pentru implementarea programului de mentorat la nivel instituţional, pentru programele de 
interasistenţă la ore, menit să jaloneze devenirea fiecăruia, conform activităţii şi experienţei personale. 

Pentru început: 
 Vizează permanent excelenţa în sala de clasă  

Atunci când predarea este mediocră sau doar satisfăcătoare, elevii fac progrese mediocre. Printr-o 
predare bună, remarcabilă, excepţională chiar, putem ajuta elevul să facă progrese rapide şi susţinute.  

Preocuparea majoră a fiecărui profesor trebuie să fie aceea de a asigura, prin fiecare lecţie, cel mai 
bun şi sustenabil progres  pentru fiecare elev, conform capacităţii individuale a acestuia, de a se 
asigura că toţi elevii săi beneficiază la maximum de timpul petrecut în clasă şi că pot aplica în mod 
concret cunoştinţele dobândite şi în afara ei. 

 Îmbunătăţeşte-ţi continuu calitatea predării  
Noi toţi trebuie să căutăm răspunsuri la trei întrebări de bază: 
Sunt toţi elevii implicaţi? 
Toţi elevii progresează? 
Sunt toţi elevii cel puţin implicaţi, în cel mai bun caz inspiraţi? 
Această broşură este un sprijin pentru toţi profesorii care se străduiesc permanent să–şi 

perfecţioneze activitatea din sala de clasă, metodele şi tehnicile de predare, să se menţină la cele mai 
înalte standarde, aşa încât activitatea lor să răspundă acestor trei întrebări. Folosind categoriile de 
apreciere valabile, oferă nu doar o analiză detaliată asupra a ceea ce ar trebui observat în urma oricărei 
lecţii asistate şi evaluate amănunţit, dar şi indicaţii asupra aspectelor care trebuie îmbunătăţite pentru a 
trece la nivelul superior în ceea ce priveşte calitatea predării. 

Nu există niciun set de formule sau reguli pentru a obţine o calitate excepţională a predării, dar 
marele secret, cheia către aceasta este cunoaşterea colectivului de elevi căruia te adresezi în actul 
de predare. 

 Sprijină-i pe ceilalţi să-şi perfecţioneze modul de a preda  
Materialul pe care vi-l propunem oferă sprijin acelor profesori (mentori) implicaţi în observarea 

celorlalţi, punându-le la dispoziţie comentarii diferenţiate asupra aspectelor lecţiei, permiţându-le 
comentarii informate şi argumentate pe baza dovezilor din respectiva lecţie. De asemenea, oferă un 
cadru pentru feedback profesional, un sprijin pentru dialogul informat între colegi, ca urmare a inter- 
asistenţelor. 

 Pentru alţi vizitatori la ore: colegi sau şefi de catedră 
Şcolile care aplică consecvent un program de inter–asistenţă pot utiliza această broşură ca un 

sprijin în asigurarea  schimbului de bune practici între colegii de catedră, oferind criterii care duc la 
fundamentarea respectului reciproc în plan profesional.  

Acest ghid asigură şefilor de catedră (pe arii curriculare) un cadru de lucru care îi ajută să înţeleagă 
ceea ce văd şi observă (chiar dacă nu e în specialitate), aşa încât să aibă criterii unice de evaluare a 
activităţii la nivel de unitate şcolară. 
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4.2. FIŞA DE OBSERVAŢIE A LECŢIEI 
 
Data ………………………… 
Materia ……………….…….. 
Clasa…………………………. 

Ora 1  2  3  4  5  6  
Prof. care asistă  
………………………………..

 
Capitolul/ lecţia  
E în concordanţă cu planificarea?   da     

 nu  

 

Motivul observării lecţiei  Program de mentorat/ interasistenţă colegială/ 
CEAC/ Altul ………………………………. 

Lecţie completă        
 da      nu 

Parte a lecţiei  
 da      nu 

Observare în echipă  
 da      nu 

Nr. 
crt. 

Organizare/administrare Da  Nu 

Sala de clasă este ordonată, organizată şi curată   
Lecţia începe la timp   
Absenţele sunt înregistrate corect   
Titlul lecţiei, competenţele a căror dezvoltare este vizată prin procesul de învăţare şi 
criteriile de notare sunt comunicate elevilor 

  

Se verifică înţelegerea scopurilor urmărite prin lecţie   
Resursele pentru buna derulare a lecţiei (fiecare elev are caiet, manual, culegere, fişă 
etc.) 

  

Lecţia conţine mai mult de o activitate   
Trasarea oricărei sarcini de lucru este explicită   
Finalul de lecţie are loc la timp şi elevii pleacă în ordine în pauză   
Sala de clasă rămâne ordonată   
Temele individuale sunt în concordanţă cu lecţia    
Sunt utilizate noile tehnologii (videoproiector, alte echipamente) – de către profesor   

                                                                                                    - de către elevi   
Caietele de notiţe şi temele şi sunt verificate cu regularitate (ultima lună)   

 Planificarea învăţării 
 Cel puţin un panou cu ce au de învăţat / regulile clasei  
 Un aspect al dezvoltării abilităţilor de lectură este prezent în lecţie  
 Un aspect al dezvoltării abilităţilor de calcul este cuprins în lecţie 

  

 
Orice alt comentariu (atmosfera în clasă, atitudinea elevilor, implicarea acestora în activităţile 

propuse) 
 
 
 
 
Comentarii asupra progresului realizat de toţi elevii / unii dintre elevi, după caz 
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   4.3. Fişa de feedback  
O copie a acestei fişe se predă în cel mai scurt timp responsabilului pentru Dezvoltare profesională 

/ Şefului de catedră şi una  profesorului observat. 
 

FIŞĂ DE FEEDBACK 
 

Scopul observării lecţiei: ţintele vizate ca urmare a asistenţei anterioare sau scopul managerial  
 
 
 
 

 
Strategiile observate pe parcursul lecţiei în relaţie cu scopul propus (conform comentariilor puse la   
                                                                                                 dispoziţie în această broşură)     Apreciere   
Învăţare 
 
 
 

  

Predare 
 
 
 

  

Predare 
diferenţiată 

 
 

  

Comportament 
 
 
 

  

Evaluare 
 
 
 

  

Utilizarea 
personalului 
didactic auxiliar/ 
părinţi/ invitaţi 

  

Apreciere generală asupra lecţiei   
 

Domenii de dezvoltare ce se impun ca urmare a asistenţei (cel mult trei cerinţe) 
 
 
 

 
Ţintele de dezvoltare agreate (nu mai mult de două), formulate SMART. 
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   4.4. Întrebări cheie în sprijinul determinării aprecierii lecţiei 
 Întrebări cheie în sprijinul determinării aprecierii lecţiei 
1 Învăţare 

› Elevii înţeleg ceea ce fac / ce au de făcut? 
› Înţeleg elevii de ce trebuie să–şi îndeplinească sarcinile de lucru? 
› Elevii ştiu ce au de făcut referitor la sarcina de lucru primită? Au elevii calităţile şi cunoştinţele necesare realizării 
sarcinilor de lucru? 
› Toţi elevii sunt implicaţi în procesul de învăţare?  
› Sunt valorificate toate tipurile de învăţare? Se oferă fiecărui elev şansa de a participa la activitate? 
› I se oferă fiecărui elev şansa de a–şi demonstra achiziţiile până la sfârşitul orei? 
› Elevii din această clasă înregistrează progrese în timp? Cum ştie profesorul acest lucru (criteriile)? 

2 Predare 
› Nivelul de cunoştinţe al profesorului şi entuziasmul acestuia faţă de materia predată sunt relevante şi motivante?   
› Planul lecţiei este adecvat pentru toţi elevii, bazat pe cunoaşterea de către profesor a achiziţiilor lor anterioare? 
› Profesorul a prevăzut un nivel mare de implicare a elevilor în lecţie? 
› Sunt postate regulile specifice şcolii? Cele referitoare la citire şi la abilităţile de calcul?  
› Sunt prezentate titlul lecţiei şi competenţele vizate? Sunt acestea clar explicate elevilor? 
› Profesorul a creat o atmosferă sigură şi propice învăţării? 

3 Predare diferenţiată 
› Lecţia este planificată să dezvolte stilurile de învăţare ale elevilor? (după cum reiese din planul de lecţie, 
organizarea clasei, interacţiunea cu elevii) 
› Este lecţia planificată să răspundă nevoilor de învăţare ale elevilor? 
› Sunt valorificate abilităţile şi cunoştinţele anterioare ale elevilor de către profesor?  
› Există o dozare optimă şi prezentată diferenţiat a noilor cunoştinţe?  
› Sunt toţi elevii capabili să dobândească noi cunoştinţe sau să aplice cunoştinţele existente în contexte diverse? 
› Reacţiile profesorului la răspunsurile elevilor sunt adecvate (diferenţiate corespunzător)fiecăruia dintre aceştia? 

4 Comportament 
› Sala de clasă este primitoare, ordonată, organizată şi curată, oferind condiţii de derulare a lecţiei în deplină 
siguranţă? 
› Regulile clasei, procedurile şi aşteptările sprijină buna purtare şi comportamentul civilizat?  
› Toţi elevii înţeleg şi aplică regulile clasei, procedurile şi aşteptările, conform cerinţelor? 
› Profesorul aplică consecvent şi consistent regulile clasei, procedurile şi aşteptările? 
› Comportamentele inadecvate sunt identificate anticipat şi abordate corespunzător şi cu rezultate bune? 
› Comportamentul bun este apreciat pe parcursul lecţiei? Există un sistem de recompense şi este corect utilizat? 
› Este evidenţiat impactul pozitiv al comportamentului corect asupra progresului la învăţătură al elevului? 

5 Evaluare 
› Profesorul a folosit rezultatele unei evaluări anterioare în planificarea lecţiei? 
› Se adaptează bine profesorul la schimbările conjuncturale pe parcursul lecţiei? 
› Cerinţele şi criteriile de evaluare sunt clar explicate elevilor (gradual: ce anume trebuie să cunoască 
pentru obţinerea cărei note)? 
› Profesorul îşi foloseşte expertiza pentru conceperea lecţiei şi stimularea învăţării? 
› Există dovada utilizării mai multor metode de evaluare a progresului elevului? 
› Profesorul oferă la timp elevilor feedback util? 
› Adresează profesorul întrebări care să stimuleze aprofundarea cunoştinţelor şi dezvoltarea unui mai 
complex nivel de gândire? 
› Elevii conştientizează cu claritate propriul progres şi modalităţile de a evolua?  

6 Utilizarea personalului didactic auxiliar/ părinţi/invitaţi 
› Există o relaţie de bună înţelegere şi conlucrare între profesor, elevi şi personalul didactic 
auxiliar/nedidactic? 
› Personalul didactic auxiliar/părintele/invitatul îşi cunoaşte rolul în clasă? 
› Profesorul a planificat colaborativ participarea/implicarea acestora la lecţie? 
› Există dialog profesional dintre profesor şi personalul didactic auxiliar/părinţi/invitaţi pe parcursul 
lecţiei şi la sfârşitul acesteia? 
› Sunt utilizate abilităţile şi cunoştinţele personalului didactic auxiliar/părinţilor/invitaţilor în scopul 
susţinerii elevului şi al dezvoltării competenţelor acestuia? 
› Pe parcursul lecţiei personalul didactic auxiliar/ părinţii/invitaţii a acţionat pozitiv în sprijinul realizării, 
acumulării de cunoştinţe de către elevi şi activitatea a avut un impact pozitiv asupra progresului? 
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   4.5. Descriptori de performanţă pentru evaluarea aspectului „Învăţare”  
Învăţare 
› Elevii înţeleg ceea ce fac/ ce au de făcut? 
› Înţeleg elevii de ce trebuie să–şi îndeplinească sarcinile de lucru? 
› Elevii ştiu ce au de făcut referitor la sarcina de lucru primită? Sunt stăpâni pe ei? 
› Toţi elevii sunt implicaţi în procesul de învăţare?  
› Sunt valorificate toate tipurile de învăţare? Se oferă fiecărui elev şansa de a participa la activitate? 
› I se oferă fiecărui elev şansa de a–şi demonstra achiziţiile până la sfârşitul orei? 
› Elevii din această clasă înregistrează progrese în timp? Cum ştie profesorul acest lucru (criteriile)? 
NIVELUL DE EVALUARE 
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› Elevii înţeleg prea puţin ce au de făcut referitor la sarcina de lucru primită şi e evident că starea de 
confuzie conduce la o lipsă de interes.  

› Plictiseală, nivel scăzut de interacţiune, lipsă de motivare,  apatie. 
› Climat negativ, lipsă de cooperare cu profesorul şi cu ceilalţi colegi 
› Elevii înţeleg prea puţin din conceptele predate/discutate în clasă 
› Nu se oferă fiecărui elev şansa de a – şi demonstra achiziţiile până la sfârşitul orei? 
› Elevii fac foarte mici progrese privind competenţele vizate prin lecţie - implicite sau enunţate (nivel 

scăzut de achiziţii intelectuale) 
› Elevii nu au o imagine clară asupra modului în care activităţile derulate contribuie la creşterea 

nivelului lor de cunoştinţe. 
› Elevii din această clasă înţeleg prea puţin cum se pot autoevalua, nu înregistrează progrese în timp 
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 › Marea majoritate a elevilor înţelege importanţa dezvoltării competenţelor vizate prin lecţia propusă 
şi demonstrează că înţelege în oarecare măsură cum să-şi  îndeplinească sarcinile de lucru. 

› Elevii înţeleg în oarecare măsură ce au de făcut referitor la sarcina de lucru primită, dar nu şi asupra 
autoevaluării muncii individuale şi a modului de îmbunătăţire a tehnicilor de lucru, a competenţelor şi 
abilităţilor personale. 

› Elevii răspund cerinţelor şi urmează indicaţiile primite. 
› Marea majoritate a elevilor manifestă entuziasm şi sunt implicaţi în procesul de învăţare. 
› I se oferă fiecărui elev şansa de a–şi demonstra achiziţiile până la sfârşitul orei (oral, în scris, 

practic). 
› Marea majoritate a elevilor din această clasă înregistrează progrese în atingerea scopurilor lecţiei. 
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› Toţi elevii înţeleg scopurile lecţiei şi sunt deplin implicaţi în realizarea acestora. TS1,TS5 
› Elevii înţeleg de ce şi cum trebuie să–şi îndeplinească sarcinile de lucru, sunt deplin stăpâni pe ei, se 

pot autoevalua, sunt încrezători şi-şi dovedesc iniţiativa în rezolvarea acestora.TS1 
› Elevii manifestă un nivel bun de entuziasm, implicare şi cooperare. TS3,TS4 
› Elevii înţeleg că–şi pot asuma riscuri într–un mediu propice învăţării, sunt implicaţi în procesul de 

învăţare. TS2 
› Elevii demonstrează o bună înţelegere a conceptelor/stăpânirea abilităţilor de clacul pe parcursul 

lecţiei prin faptul că sunt valorificate toate tipurile de învăţare şi se oferă fiecărui elev şansa de a participa 
la activitate. TS2 

› Elevii sunt capabili să aplice cele învăţate în situaţii similare celor predate. TS3 
› Toţi elevii din această clasă înregistrează progrese pe parcursul lecţiei şi ating scopurile propuse. 
› Elevii au capacitatea de a se autoevalua şi a de a se compara cu ceilalţi colegi. TS5 
› Elevii înţeleg în oarecare măsură care sunt modalităţile prin care îşi pot perfecţiona abilităţile şi 

dezvolta competenţele. TS6 
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› Toţi elevii înţeleg obiectivele lecţiei şi conştientizează cele învăţate. TS1,TS5 
› Elevii manifestă un înalt nivel de entuziasm, implicare şi cooperare. TS3,TS4 
› Elevii îşi manifestă în mod regulat dorinţa de se  implica, de a–şi îndeplini sarcinile de lucru şi sunt 

încântaţi de rezultate. TS2 
› Înţeleg elevii de ce trebuie să–şi îndeplinească sarcinile de lucru? TS2 
› Elevii ştiu ce au de făcut referitor la sarcina de lucru primită? Sunt stăpâni pe ei? 
› Toţi elevii demonstrează o înţelegere cuprinzătoare a conceptelor predate şi a modului de utilizare a 

acestora în situaţii similare. TS3 
› Sunt utilizate cunoştinţe anterioare, acestea fiind aplicate într–o varietate de situaţii noi, scris, oral 

şi/sau practic. TS3 
› Toţi elevii din această clasă ating obiectivele de învăţare propuse în lecţie, mulţi dintre ei 

manifestând  dorinţa de a învăţa mai mult. TS3 
› Elevilor le sunt clare modalităţile de autoperfecţionare şi direcţiile în care trebuie să lucreze. TS6 
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   4.6. Descriptori de performanţă pentru evaluarea aspectului „Predare” 
Predare: proiectarea şi planificarea învăţării 
› Nivelul de cunoştinţe al profesorului şi entuziasmul acestuia faţă de materia predată sunt relevante şi motivante?   
› Planul lecţiei este adecvat pentru toţi elevii, bazat pe cunoaşterea de către profesor a achiziţiilor lor anterioare? 
› Profesorul a prevăzut un nivel mare de implicare a elevilor în lecţie? 
› Sunt postate regulile şi setul de valori specifice şcolii? Cele referitoare la citire şi la abilităţile de calcul?  
› Sunt prezentate scopurile lecţiei şi competenţele generale şi cele specifice vizate? Sunt acestea clar explicate elevilor? 
› Profesorul a creat o atmosferă sigură şi propice învăţării? 

NIVELUL DE EVALUARE 
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› Nu există / nu sunt specificate scopurile învăţării   
› Scopul lecţiei nu este comunicat clasei 
› Nu se fac referiri la setul de valori promovate în unitatea şcolară 
› Planificarea / planul lecţiei este necorespunzător sau neadecvat pentru grupul educat   
› Resursele folosite sunt insuficiente sau inadecvate. 
› Lecţiei îi lipseşte ritmul adecvat pentru a susţine şi menţine interesul elevilor pentru învăţare. 
› Există momente ale lecţiei în care unii elevi sunt neproductivi/neimplicaţi/nu participă 
› Elevii din această clasă manifestă lipsă de interes şi preocupare de a participa la lecţie. 
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 › Titlul lecţiei este scris pe tablă şi notat de elevi în caietele de notiţe, competenţele a căror dezvoltare este 
vizată sunt clare, utilizabile şi adecvate elevilor clasei. 
› Se fac unele referiri relevante la setul de valori promovate în unitatea şcolară  
› Resursele folosite sunt suficiente şi adecvate. 
› Planificarea / proiectul didactic este corespunzător şi adecvat, axat pe nevoile de învăţare ale grupului 
respectiv. 
› Procedurile şi regulile de bază  sunt bine stabilite şi permit derularea lină a orei, inclusiv începutul, sfârşitul 
şi tranziţia de un moment la altul al lecţiei. 
› În marea lor majoritate elevii sunt implicaţi activ în dezvoltarea competenţelor specifice conform 
conţinuturilor din lecţia propusă. 
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› Titlul lecţiei este scris pe tablă şi notat de elevi în caietele de notiţe, iar competenţele a căror dezvoltare este 
vizată sunt planificate cu grijă, clar formulate, utilizabile şi adecvate nevoilor de învăţare ale elevilor. 
› Pe parcursul lecţiei se fac referiri relevante la setul de valori promovate în unitatea şcolară şi acestea sunt 
explicit aplicate. TS5 
› Recapitularea frecventă a noţiunilor anterior predate sprijină profesorul în evaluarea progresului înregistrat 
de elevi. TS6 
› Planificarea / proiectul didactic cuprinde clar modalităţile prin care competenţele vizate prin lecţie şi 
competenţe specifice vor fi atinse şi evaluate. TS4 
› Resursele folosite în procesul de predare/evaluare sunt bine concepute, suficiente şi adecvate, axate pe 
nivelul de pregătire al elevilor din clasa respectivă. TS4 
› Elevii demonstrează consecvent că sunt capabili să aplice conţinuturile învăţate în situaţii similare celor 
predate şi îşi asumă riscul de a rezolva independent sarcinile trasate. TS7 
› Ritmul de derulare al lecţiei asigură implicarea activă a majorităţii elevilor, susţine eforturile acestora de a 
obţine, cu entuziasm,  progres / performanţă. TS5 
› Elevii  sunt atraşi în mod pozitiv spre învăţare / exersare şi sunt foarte productivi în atingerea competenţelor 
vizate prin lecţie. TS7 
› Există un nivel bun al motivării elevilor, al energiei generate în clasă, se creează un mediu propice învăţării  
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› Titlul lecţiei şi competenţele a căror dezvoltare este vizată sunt concepute de manieră să asigure atingerea 
completă a corelării: competenţe specifice – conţinuturi - activităţi de învăţare şi evaluare. TS5 
› Referirile explicite  relevante la setul de valori promovate în unitatea şcolară contribuie la  conştientizarea 
elevilor cu privire la importanţa activităţii proprii de învăţare. TS4 
› Resursele folosite în predare / evaluare sunt creativ concepute, bine alese şi interesante. TS5, TS6 
› În planificarea / proiectarea didactică sunt clar specificate modalităţile prin care  competenţele vizate prin 
lecţie şi competenţe specifice vor fi atinse şi evaluate, utilizând metode variate. TS3 
› Profesorul aplică îndrăzneţ metode active de învăţare, bine alese şi planificate optim, vizând obţinerea de 
performanţe în învăţare, cu efecte excelente asupra elevilor. TS7 
› Ritmul de derulare al lecţiei impune implicarea activă la nivel înalt a tuturor elevilor, susţine eforturile 
acestora de a obţine, cu entuziasm,  progresul / performanţa. 
› Lecţia se derulează cu vitalitate şi energie  
› Lecţia asigură un grad înalt de curiozitate şi promovează activităţi de aprofundare din partea elevilor. 
› Atmosfera pozitivă de pe tot parcursul lecţiei este un sprijin constant pentru eforturile de învăţare ale tuturor 
elevilor. TS7 
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   4.7. Descriptori de performanţă pentru evaluarea aspectului „Predare  
diferenţiată” 
Predare diferenţiată 
› Lecţia este planificată să dezvolte stilurile de învăţare ale elevilor? (după cum reiese din proiectul didactic, 

organizarea clasei, interacţiunea cu elevii) 
› Este lecţia planificată să răspundă nevoilor de învăţare ale elevilor? 
› Sunt valorificate abilităţile, competenţele şi cunoştinţele anterioare ale elevilor de către profesor?  
› Există un dozaj optim al noilor cunoştinţe şi acestea sunt prezentate diferenţiat?  
› Sunt toţi elevii capabili să dobândească noi cunoştinţe şi / sau să aplice cunoştinţele existente în contexte 

diverse? 
› Reacţiile profesorului la răspunsurile elevilor sunt adecvate (diferenţiate corespunzător) fiecăruia dintre 

aceştia? 
NIVELUL DE EVALUARE 
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› Metodele utilizate în predare nu implică şi nu motivează elevii 
› Elevii ezită să lucreze individual sau în perechi / grupuri. 
› Nu sunt folosite cunoştinţele anterior dobândite în sprijinul dezvoltării ulterioare a înţelegerii şi 
învăţării  
› Doar câţiva elevi înregistrează progrese conform aşteptărilor 
› Activităţile propuse sunt banale şi / sau  nu sunt axate pe nevoile de învăţare ale elevilor . 
› Lecţia, în ansamblul ei, prezintă un nivel scăzut de conştientizare a diversităţii nevoilor de 
învăţare ale elevilor.  
› Se derulează foarte puţine activităţi independente, iar elevii sunt pasivi, chiar inactivi. 
›  Slab management al învăţării prin colaborare 
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 ›  Sarcinile de lucru sunt suficient de interesante pentru a capta interesul elevilor cu abilităţi de 
lucru diferite 
› Sunt prevăzute activităţi / fişe de lucru / materiale pentru implicarea elevilor cu abilităţi de 
învăţare scăzute şi / sau a acelora cu slabe deprinderi şi competenţe în tematica lecţiei 
› Unii elevi înregistrează pe parcursul lecţiei progrese conform aşteptărilor 
› Elevii sunt capabili să lucreze independent şi în echipă(e) în vederea realizării sarcinilor de 
lucru/temelor propuse 
› Cunoştinţele anterior dobândite sunt utilizare în oarecare măsură în fundamentarea învăţării 
noilor noţiuni / concepte. 
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› Nevoile individuale de învăţare ale elevilor sunt corect valorificate, conform TS4 şi TS5 
› Profesorul a prevăzut o serie e activităţi şi fişe de lucru  interesante şi care captează interesul 
elevilor cu diferite abilităţi de lucru TS4 
›  Elevii cu dificultăţi de învăţate au fişe de lucru şi teme adecvate capacităţii lor de înţelegere şi 
învăţare. TS5 
› Elevii arată implicare şi entuziasm în soluţionarea sarcinilor de lucru ce le revin pe parcursul 
lecţiei 
› Lucrând individual sau, după caz, în perechi sau grupe, elevii rezolvă corect şi cu rezultate 
bune sarcinile de lucru trasate. TS7 
› Cunoştinţele anterior dobândite sunt utilizare în mod relevant şi constructiv în fundamentarea 
învăţării noilor noţiuni / concepte.TS4 
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› Predarea este în mod consistent angajantă şi stimulativă pentru toţi elevii, conform TS4 şi TS5 
› Pe tot parcursul lecţie sunt utilizate metode de predare moderne, adecvate învăţării centrate pe 
elev. TS4 
› Activităţile şi cerinţele sunt selectate astfel încât, în mod gradual, vizează diferite nevoi de 
învăţare ale elevilor, permiţându–le acestora să înregistreze progrese remarcabile.TS5 
› Pentru rezolvarea / soluţionarea corectă, cu rezultate bune a sarcinilor de lucru, elevii 
colaborează efectiv şi eficient, preluând – când e cazul – iniţiativa.  TS7 
› Feedback-ul, recapitularea şi evaluarea sunt parte integrantă a procesului de învăţare şi sunt 
urmate în mod regulat de teme remediale sau de aprofundare.TS4,TS6 
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4.8. Descriptori de performanţă pentru evaluarea aspectului „Comportament” 
Comportament 
› Sala de clasă este primitoare, ordonată, organizată şi curată, oferind condiţii de derulare în 

deplină siguranţă a lecţiei? 
› Regulile clasei, procedurile şi aşteptările sprijină buna purtare şi comportamentul civilizat?  
› Toţi elevii înţeleg şi aplică regulile clasei, procedurile şi aşteptările? 
› Profesorul aplică consecvent şi consistent regulile clasei, procedurile şi aşteptările? 
› Comportamentele inadecvate sunt identificate anticipat şi abordate corespunzător şi cu rezultate 

bune? 
› Comportamentul bun este apreciat pe parcursul lecţiei? Există un sistem de recompense şi este 

corect utilizat? 
› Este evidenţiat impactul pozitiv al comportamentului corect asupra progresului la învăţătură al 

elevului? 
NIVELUL DE EVALUARE 
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 › Gradul de siguranţă al elevilor în sala de clasă este precar 

› Pe parcursul lecţiei profesorul nu utilizează în niciun fel un sistem de recompense şi sancţiuni menite să 
menţină disciplina 
› Comportamentele şi manifestările elevilor contrare ROI sunt ignorate de profesor (laissez faire)  
› Există dovezi că atitudinile negative şi comportamentul inadecvat al unora dintre elevi  este deranjant 
pentru ceilalţi şi întrerup procesul instructiv – educativ. 
› Profesorul nu face nimic pentru preîntâmpinarea comportamentelor inadecvate ale elevilor  
› Lipsa regulilor conduce la ruperi de ritm ale lecţiei  
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 › Profesorul sancţionează comportamentele inadecvate în mod corect, cu oarecare efect  
› Există un sistem de recompense şi este aplicat eficient  
› Elevii cooperează cu profesorul şi între ei 
› În general, interacţiunile de bază decurg lin, comunicarea este relativ bună 
› În marea lor majoritate, elevii manifestă un comportament adecvat, care sprijină procesul instructiv – 
educativ  
› Cerinţele şi aşteptările sunt clare, dar nu sunt consolidate 
› Managementul clasei este inconsistent 
› Profesorul are o atitudine excesiv de dominantă pe parcursul lecţiei 
› Abordarea comportamentelor inadecvate nu are întotdeauna efect 
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› Profesorul aplică bine un sistem echilibrat de recompense şi sancţiuni, cu rezultate bune. TS7 
› Atmosfera din clasă este prietenoasă, propice învăţării şi acumulării de noi cunoştinţe TS7 
› Întregul proces de învăţare este susţinut de cooperarea pozitivă între profesor şi elevi şi între elevi. TS1 
› Există un climat de încredere şi respect reciproc. TS1 
› Comunicare deschisă, climat comprehensiv, se glumeşte chiar 
› Predarea este în concordanţă cu principiile învăţării activ – participative TS7 
› Regulile şi procedurile la nivelul clasei sunt concepute pentru a sprijini procesul instructiv – educativ, 
sunt  înţelese şi aplicate de elevi. TS7 
› Cerinţele sunt clare şi consolidate. TS7 
› Comportamentul profesorului şi managementul clasei sunt bune. TS4,TS7 
› Profesorul anticipează atitudinile inadecvate, comportamentul deranjant al unora dintre elevi şi le 
abordează corect şi eficient. TS7 
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› Profesorul aplică bine şi eficient un sistem echilibrat de recompense şi sancţiuni, evidenţiind impactul 
pozitiv al comportamentului corect asupra progresului la învăţătură al fiecărui elev. TS7 
› Orice sancţiune necesară este aplicată bine, cu efecte imediate şi durabile. TS7 
› Atmosfera prietenoasă, de deplină siguranţă, comunicarea deschisă contribuie în mod constructiv la 
menţinerea unui ritm corect al lecţiei. TS1,TS7 
› Profesorul creează un climat de încredere reciprocă şi respect mutual. TS1 
› Elevii conştientizează cerinţele şi se implică activ în îndeplinirea acestora cu conştiinciozitate . 
› Cerinţele sunt clare şi puternic consolidate pe parcursul lecţiei. TS4,TS7 
› Elevii anticipează utilizarea procedurilor stabilite la nivel de clasă, contribuind astfel la menţinerea 
ritmului lecţiei. 
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4.9. Descriptori de performanţă pentru evaluarea aspectului „Evaluare” 
Evaluare 
› Profesorul a folosit rezultatele unei evaluări anterioare în planificarea lecţiei? 
› Se adaptează bine profesorul la schimbările conjuncturale pe parcursul lecţiei? 
› Cerinţele şi criteriile de evaluare sunt clar explicate elevilor ( gradual: ce anume se evaluează şi pentru 

obţinerea cărei note)? 
› Profesorul îşi foloseşte expertiza pentru conceperea lecţiei şi stimularea învăţării? 
› Există dovada utilizării mai multor metode de evaluare a progresului elevului? 
› Profesorul oferă elevilor feedback util şi la timp? 
› Adresează profesorul întrebări care să stimuleze aprofundarea cunoştinţelor şi dezvoltarea unui nivel de 

gândire mai complex? 
› Elevii conştientizează cu claritate propriul progres şi modalităţile de a evolua? 
NIVELUL DE EVALUARE 
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› În lecţie nu se face nicio referire utilă la cunoştinţele anterioare. 
› Întrebările adresate elevilor necesită doar răspunsuri închise (da sau nu) şi /sau un nivel scăzut de 
gândire / raţionament. 
› Neclarităţile, nelămuririle elevilor nu sunt luate în considerare şi / sau nu sunt folosite pentru creşterea 
gradului de învăţare, de eficientizare a acesteia. 
› Elevii pasivi nu sunt chestionaţi asupra reticenţei lor de a răspunde la întrebări. 
› Se oferă elevilor puţin feedback sau deloc asupra activităţii lor la sfârşitul lecţiei. 
› Nu există dovezi ale unei evaluări ritmice şi sistematice a activităţii elevilor, a temelor, şi nici nu se 
oferă feedback. 
› Nu există un sistem de recompense stimulativ, iar dacă există nu este utilizat.  
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› Întrebările adresate elevilor sunt uneori orientate, demonstrative, ţintite. TS1,TS4 
› Profesorul dezvoltă şi, câteodată, argumentează el însuşi unele răspunsuri ale elevilor 
› Unora dintre elevii pasivi le sunt adresate, ocazional, întrebări. TS3 
› Scopul, sensul şi necesitatea lecţiei sunt clare pentru marea majoritate a elevilor implicaţi în activitate. 
› Marea majoritate a elevilor dobândeşte noi cunoştinţe sau o cunoaştere mai aprofundată până la sfârşitul 
lecţiei. TS5 
› Există dovezi ale evaluării ritmice şi sistematice a activităţii elevilor, a temelor, a feedback –ului oferit 
acestora ca apreciere pentru munca depusă. TS6 
› Feedback-ul oferit elevilor conţine şi unele recomandări pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare 
TS4 
›.Familiile unora dintre elevii cu rezultate slabe nu cunosc situaţia şcolară a acestora /slabă legătură cu 
familiile elevilor. 
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› Întrebările adresate elevilor sunt, în general, bine orientate şi corelate cu conţinuturile lecţiei şi 
competenţele a căror dezvoltare/formare este vizată. 
› Profesorul se ocupă eficient de nelămuririle elevilor, oferă clarificări şi îi îndrumă pe elevi către un nivel 
de gândire superior. 
› Elevii pasivi sunt frecvent activaţi prin antrenarea lor în discuţii, adresarea de întrebări şi oferirea de 
feedback. 
› Elevilor li se oferă timp de gândire înainte de a fi provocaţi la răspuns. 
› Evaluarea este eficientă, individuală, oferă elevilor modalităţi concrete prin care îşi pot îmbunătăţi 
performanţele în domeniu. 
› Temele pentru acasă sunt relevante şi corelate cu conţinuturile şi competenţele a căror dezvoltare este 
vizată, elevul fiind atenţionat şi sancţionat pentru lipsa temelor. 
› Elevii înţeleg modalităţile prin care îşi pot perfecţiona şi dezvolta abilităţile şi competenţele, cum îşi pot 
ridica nivelul de cunoştinţe. 
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› Întrebările adresate elevilor sunt întotdeauna bine formulate, orientate şi corelate cu conţinuturile lecţiei 
şi competenţele a căror dezvoltare/formare este vizată. TS1,TS3,TS4 
› Profesorul se ocupă eficient şi cu atenţie de nelămuririle elevilor, oferă clarificări şi îi îndrumă pe elevi 
către un nivel de gândire superior. TS3 
› Modul de formulare şi adresare a întrebărilor, frecvenţa acestora, momentele când sunt adresate 
determină dezvoltarea unui grad mai înalt de gândire şi raţionament al elevilor. TS3 
› Toţi elevii sunt implicaţi activ, gândesc, lucrează şi răspund întrebărilor. TS5 
› Elevii lucrează cu dedicaţie, responsabilitate şi interes pe tot parcursul lecţiei. TS7 
› Evaluarea este eficientă şi oferă elevilor modalităţi individualizate şi concrete prin care îşi pot 
îmbunătăţi performanţele în domeniu. TS6 
› Evaluarea şi feedback – ul sunt efectuate de elevi, supervizaţi de profesor. 
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4.10. Descriptori de performanţă pentru evaluarea aspectului „Utilizarea 
personalului didactic auxiliar/părinţi/invitaţi”(alţi adulţi în afară de profesor – 
AAAP) 

Utilizarea personalului didactic auxiliar/ părinţi/invitaţi (alţi adulţi în afară de profesor –
AAAP) 

› Există o relaţie de bună înţelegere şi conlucrare între profesor, elevi şi personalul didactic 
auxiliar/nedidactic? 

› Personalul didactic auxiliar îşi cunoaşte rolul în clasă? 
› Profesorul a planificat colaborativ participarea/implicarea acestora la lecţie? 
› Există dialog profesional dintre profesor şi personalul didactic auxiliar/părinţi/invitaţi pe 

parcursul lecţiei şi la sfârşitul acesteia? 
› Sunt utilizate abilităţile şi cunoştinţele personalului didactic auxiliar/părinţilor/invitaţilor în 

scopul susţinerii elevului şi al dezvoltării competenţelor acestuia? 
› Pe parcursul lecţiei personalul didactic auxiliar/ părinţii/invitaţii au acţionat pozitiv în sprijinul 

realizării acumulării de cunoştinţe de către elevi şi activitatea a avut un impact pozitiv asupra 
progresului realizat de aceştia? 

NIVELUL DE EVALUARE 
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› Adulţii (alţii decât profesorul) nu cunosc rolul şi nici gradul lor de implicare în lecţie 
înainte de începerea acesteia. 
› Nu există un plan de lecţie în care să fie specificate modalităţile prin care prezenţa 
AAAP va fi utilizată pentru creşterea nivelului de cunoştinţe al elevilor, dezvoltarea de 
competenţe ale acestora.  
› Profesorul nu prezintă abilităţile, competenţele şi nivelul de expertiză al AAAP. 
› Atitudinea elevilor faţă de AAAP nu este permanent pozitivă şi nu este corectată de 
profesor. 
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 › Există o regulă stabilită asupra prezenţei şi rolului AAAP la oră, dar nu există un 
proiect didactic care să implice prezenţa acestuia/acestora la ora de curs/la activitatea 
propusă. 
› Pe parcursul lecţiei, profesorul face câteva încercări sporadice de a utiliza abilităţile şi 
expertiza AAAP în sprijinul activităţilor de învăţare. 
› Atitudinea elevilor faţă de AAAP este în general pozitivă şi este sprijinită de profesor 
› Elevii care interacţionează cu AAAP înregistrează un progres rezonabil. 
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› Rolul AAAP în lecţie este bine stabilit, planificat şi discutat cu aceştia înaintea lecţiei. 
TS1,TS4 
› Profesorul utilizează bine, pe tot parcursul lecţiei, abilităţile şi expertiza AAAPTS5,TS8 
› Elevii conştientizează că AAAP este o persoană respectată pentru nivelul său de 
expertiză în domeniul în care activează, un profesionist ale cărui abilităţi sunt, pe 
moment, puse în slujba activităţilor de învăţare derulate pe parcursul lecţiei. TS1 
› Cu sprijinul AAAP elevii înregistrează progrese, învaţă lucruri noi, utile, îşi dezvoltă 
competenţe şi abilităţi. TS1 
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› AAAP a fost implicat în planificarea lecţiei şi are un rol clar şi bine definit în derularea 
activităţilor prevăzute. TS1,TS4,TS8 
 
› Profesorul şi elevii respectă şi folosesc eficient cunoştinţele, abilităţile şi expertiza 
AAAP spre obţinerea unui excelent progres în domeniile şi aspectele vizate. TS1 
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5. Repere în implementare 
5.1. Planificarea activităţii de mentorare la nivel instituţional 

 
Atribuţiile mentorului în desfăşurarea practicii: 
1.Pregatirea informaţiilor relevante despre şcoala 
2.Studierea portofoliului profesorului stagiar 
3.Identificarea propriilor nevoi de perfecţionare. 
4. Stabilirea orarului şcolii pentru a face posibilă observarea reciprocă la lecţii  şi  alocarea timpului 
pentru discuţii profesionale 
5. Stabilirea unor întâlniri neprotocolare cu colegii  şi  conducerea scolii  
6.Discutarea atribuţiilor ce revin profesorului stagiar conform fisei postului (de ex. notarea, evaluarea 
cunoştinţelor elevilor, monitorizarea frecventei, documente şcolare, legătura cu părinţii, politica 
şcolii, cunoaşterea regulamentului scolii, planificările anuale  şi  semestriale, etc.) 
7. Facilitarea accesului stagiarului la resursele de care dispune şcoala în vederea susţinerii activităţii 
de predare (manuale, centre de informare, materiale didactice, aparatura, etc.) 
8.Stabilirea orarului întâlnirilor cu mentorabilul pentru activităţi de observare  şi  analiză a lecţiilor, 
pregătirea lecţiilor, alcătuirea de planuri de lecţie, etc. 
9.Discutarea cerinţelor incluse în portofoliul mentorabilui. 
10. Prezentarea standardelor profesionale, identificarea nevoilor profesionale, fixarea de obiective, 
stabilirea planului de acţiune - Obiectivele  şi  planul de acţiune pentru perioada de mentorat 
11.Verificarea portofoliul stagiarului sub aspectul elementelor de reflecţie asupra activităţii 
profesionale. 
12.Trecerea în revista a obiectivelor semestriale 
13.Stabilirea contactelor cu alţi profesori începători  şi  mentori pentru asigurarea coerentei în 
desfăşurarea programului. 
14. Efectuarea de asistenţă la orele colegilor de altă specialitate 
Oricare alte activităţi se consideră necesare după analiza la nivel instituţional 

 
Atribuţiile mentorabilului în desfăşurarea practicii: 

1. Demonstrează cunoaşterea  programelor şcolare pentru obiectele predate  precum şi nivelele de 
competenţă care trebuie atinse în diferiţi ani de studiu; 

2. Cunoaşte în  profunzime materia pe care o predă,  răspunde competent la întrebările elevilor 
referitoare la materia respectivă şi este conştient de greşelile tipice; 

3. Înţelege modul în care învăţarea copilului este influenţată de dezvoltarea sa fizică, intelectuală, 
afectivă şi socială; 

4. Cunoaşte reglementările de protecţie a muncii specifice disciplinei predate; 
5. Este la  zi cu noutăţile  din domeniul predat; 
6. Are capacitatea de a stabili cu claritate obiectivele  lecţiilor predate şi conţinutul lor  pe baza  

programelor şcolare naţionale; 
7. Planifică activităţi de învăţare care stimulează eficient şi stârnesc interesul tuturor elevilor; 
8. Utilizează metode şi procedee de predare/învăţare  variate în scopul atingerii  obiectivelor 

didactice fixate; 
9. Îşi analizează în mod critic activitatea de predare în scopul îmbunătăţirii eficienţei; 
10. Poate identifica punctele forte şi cele slabe ale elevilor şi poate nota răspunsurile acestora în 

funcţie de  obiectivele de evaluare stabilite; 
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11. Cunoaşte îndatoririle şi responsabilităţile Profesorul stagiar /studentului şi le aplică; 
12. Oferă elevilor un bun exemplu de conduită personală şi profesională; 
13. Asigură şanse egale tuturor elevilor pentru valorificarea potenţialului lor; 
14. Cunoaşte rolul şi atribuţiile organelor de conducere ale şcolii; 
15. Îşi poate asuma responsabilitatea propriei dezvoltări profesionale ulterioare şi a menţinerii la 

curent cu noutăţile cercetării pedagogice şi de specialitate. 
  
Activităţile derulate în timpului stagiului de mentorat: 

1. Completarea fişei de înscriere în Programul de mentorat la nivel instituţional. 
2. Stabilirea punctelor slabe și tari ale mentorabilului. 
3. Analiza necesității activității de mentorat prin decizii bilaterale. 
4. Stabilirea unui program și a regulilor în cadrul programului de mentorat. 
5. Prezentarea mediului instituțional al școlii și organizarea acestuia. 
6. Prezentarea principalelor documente școlare și modul de utilizare a acestora în situații concrete 

de instruire. 
7. Prezentarea documentelor care vizează proiectarea, organizarea și realizarea lecțiilor. 
8. Prezentarea documentelor referitoare la procedurile existente la nivel de unitate şcolară. 
9. Asistențe la lecții.(5 lecţii pe semestru ca asistent, 5 ca profesor asistat) 
10. Participarea la sesiunile de analiză a lecţiilor 
11. Efectuarea de asistenţă la orele colegilor de altă specialitate 
12. Participarea discuţii în cadrul catedrei, participarea / organizarea de activităţi extracurriculare. 
13. Proiectarea și susținerea de lecții sub supravegherea și îndrumarea mentorului 

Calendarul de desfăşurare a stagiului de mentorat: 
Cât dureaza stagiul de mentorat (sugestie: un an şcolar, 36 săptămâni cu elevii, două săptămâni 

înainte de începerea şi două după încheierea activităţilor cu elevii) şi când se va desfaşura acesta (se va 
prezenta desfaşurarea cronologică a programului de mentorat: repartizarea orelor pe activătăţi). Prin 
urmare activitatea mentorabilului revine la trei ore săptămânal pe perioada derulării activităţii cu elevii 
şi şase ore în săptămânile premergătoare începerii anului şcolar, respectiv după finalizare şi ora de 
completare a formularului de înscriere. Exemplu: 

Alocarea orelor pe activătăţi 

Denumire activitate Total ore Ore  
teorie 

Ore 
practica 

A 1: Întocmirea şi prelucrarea documentelor şcolare 20 4 16 
A 2: Asistenţa la lecţiile susţinute de profesorul mentor 15 5 10 
A 3:  Proiectarea lecțiilor 30 5 25 
A 4:  Discutarea lecţiilor 10 10  
A 5: Discuţii în cadrul catedrei, participarea / organizarea de 
activităţi extracurriculare 

40 10 30 

A 6: Efectuarea de asistenţă la orele colegilor de altă 
specialitate 

10  10 

Evaluare (semestrială şi finală) 8 4 4 
Total ore 133 38 95 
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Locul de desfăşurare al activităţiilor de mentorat: 
 
Activitatea de practică pedagogică se va desfășura  în Școala ………………. din (localitatea)  
Discuţiile asupra lecţiilor se vor derula …….(unde anume) 
Discuţiile în cadrul catedrei, participarea / organizarea de activităţi extracurriculare se vor desfăşura 
(unde anume) 
 
Resurse materiale necesare: 
 
Sala de clasă: 40m2 , 2/3 din spațiu alocat elevilor (bănci, cuier) și 1/3 profesorului (catedră, fișier, 
tablă). 
Cabinet pentru discuţii cu mentorul/în cadrul catedrei 
Echipamente tehnice: laptop, ecran, videopriector, cd-player,CD-uri, imprimantă. 
Materiale consumabile: coli A4, cartuș de imprimantă, markere, agrafe, piuneze, cartoane, ștampile, 
tuș, dosare, bibliorafturi, caiete, creioane colorate etc. 
 
Evaluarea mentorabilului şi a succesului programului de mentorat: 
 
Evaluarea stagiarului va avea loc la finalul perioadei de mentorat; va fi atât teoretică (4 ore), cât și 
practică (4 ore). 
Metode de evaluare: orală și scrisă 
 
Conţinutul portofoliului profesorului mentorat: 
 
Portofoliul personal va cuprinde: 
- fișă de evidență și evaluare; 
- fișe de analiză a activităților; 
- fișe de evidență a lecțiilor la care a asistat + fișe de asistență corespunzătoare; 
- fișe de evidență a lecțiilor de probă; 
- proiectele didactice întocmite de mentorabil; 
- fişele de feedback completate de mentor;  
- fișă de caracterizare psiho-pedagogică/ psiho-socială a unor elevi, în funcție de nivelul lor de 
pregătire/mediul social din care provin. 

 
5.2 Comunicarea la nivel instituţional 
 
Factorul determinant al succesului unui program de mentorat, ca al oricărei relaţii interumane, este 

COMUNICAREA. Cum Internetul a devenit parte componentă a existenţei noastre, ar fi util ca fiecare 
unitate şcolară să aibă la dispoziţie un grup de discuţii profesionale dedicat comunicărilor la nivel 
instituţional (este extrem de util şi în respectarea prevederilor care ţin de anunţarea oricărei întâlniri cu 
caracter profesional, a şedinţelor cu minim 48 de ore înainte, mai ales dacă membrii corpului didactic 
din instituţie îşi derulează activitatea în mai multe locaţii). Pe această cale pot fi diseminate la timp şi 
eficient informaţii cu caracter strict profesional, asigurând transparenţa comunicării. 

Vă punem la dispoziţie o Procedură de comunicare la nivel instituţional şi anexele aferente 
acesteia, inclusiv un model de Referat disciplinar – format inovativ la nivelul învăţământului 
românesc. 
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Nr._____/______2014 

Aprobată în şedinţa CA/ 19. 06. 2014 
ANEXA NR 1 A PLANULUI DE MANAGEMENT 
DEPARTAMENTUL PROIECTE EDUCAŢIONALE ŞI PROGRAME EUROPENE  
 

Cod:  
 PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 1 

 
 

Ed. I Rev. 0 

Şcoala 
…………. 

Localitatea 
…………….. 

………. 
PROCEDURA DE COMUNICARE       pag.  

 
SCOP: derularea în timp real a activităţilor de informare cu privire la activităţile derulate în/prin şi de 
către cadrele didactice, personalul auxiliar, asigurarea eficienţei şi transparenţei fluxului 
informaţional în instituţie. 
ARIA DE CUPRINDERE/OBIECT:  Comunicare eficientă şi transparentă 
RESPONSABILITĂŢI: Şcoala ……………. din………..: departamentul de management 
 

PROCEDURA DE COMUNICARE 

Reguli de respectat în cadrul instituţiei:  

Următoarele fluxuri informaționale sunt luate în considerare în descrierea prezentei proceduri de 

comunicare:  

fluxul informațional intern: între membrii colectivului de cadre didactice, între profesori şi 

pesonalul auxiliar, între profesori şi personalul nedidactic; 

fluxul informațional extern: în relația cadrelor didactice cu familiile elevilor, cu autoritațile locale, 

furnizorii de bunuri și servicii, alte instituții relevante pentru activităţile curente specifice.  

Modalităţi de comunicare: verbală (întâlniri, telefonic, audio-video, via internet) și scrisă (pe hârtie, 

email).  

Informaţiile cu caracter operativ (ex. sarcini curente de lucru, etc) se transmit verbal.  

Informaţiile cu caracter sintetic (ex. raportări, neconformitați, performanţele furnizorilor, costuri 

neprevăzute, stadiul obținerii rezultatelor etc.) se transmit în scris.  

Frecvenţa de comunicare a informaţiilor se corelează cu tipul activității desfășurate, tipul de decizie 

căreia îi este destinată şi nivelul ierarhic căruia i se adresează. Informaţiile cu caracter operativ se 

transmit imediat, cel mult zilnic, iar informaţiile cu caracter sintetic se transmit lunar și semestrial.  

Evaluarea modului de comunicare internă se face cu ocazia ședințelor de lucru în cadrul fiecărei 

catedre. În funcţie de concluzii, dacă este cazul, Directorul dispune aplicarea de acţiuni corective sau 

propune acţiuni preventive în scopul îmbunătăţirii comunicării interne.  
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Setul următor  de reguli de comunicare poate fi modificat ca urmare a unei eventuale 

actualizări/completări a procedurii de comunicare propuse aici, rezultate din necesitățile aferente 

derulării activităţilor pe care şcoala şi le propune.  

Reguli de comunicare 

Nr. 
crt. Regula de comunicare 

1.  
E-mailul şi comunicarea scrisă pe hârtie sunt cele 2 căi oficiale de comunicare în interiorul 
instituţiei. (e-mailurile printate si comunicările scrise  primesc număr de înregistrare în 
registrul unităţii destinat acestui scop).  

2.  
Toate mesajele iniţiale (nu de tip reply) la care cititorul se găseşte în câmpul ”TO” solicită un 
răspuns de la acesta. Aceeaşi regulă se impune mesajelor în care se solicită în mod specific un 
răspuns (ex.: vă rog avizați/furnizați raspuns/feedback etc)  

3.  

Toate mesajele în care cititorul se găseşte în câmpul ”TO” sau se solicită explicit un răspuns, 
trebuie să primească răspuns, după caz, fie în termenul solicitat, fie în maxim o zi (fie şi numai 
pentru a indica termenul la care se va transmite un răspuns mai elaborat).  

Excepţie : adresantul este în deplasare în interesul unităţii, al I.S.J..  

4.  Mesajele la care cititorul se găseşte în câmpul ”CC” nu solicită un răspuns de la acesta, însă 
este vital ca acesta să ia cunoştinţă despre conţinutul mesajului.  

5.  

Pentru mesajele cu caracter informativ pentru toţi cititorii, subiectul va începe cu INFO: 
(însemnând: « pentru informarea dumneavoastră »). Aceste mesaje nu solicită răspuns. Este 
obligaţia celui care primeşte mesaje tip INFO de a le citi, salva şi de a-şi însuşi informaţia 
transmisă pentru îmbunătăţirea activităţii sale.  

6.  Nu se vor pune in CC : persoane care nu sunt direct interesate de subiectul mesajului sau nu 
sunt angajaţii şcolii.  

7.  
Toate mesajele cu referire la activităţile derulate în/prin sau cu implicarea şcolii, cu adresant 
din afara şcolii, necesită aprobarea Directorului și se vor transmite acestuia şi directorului 
adjunct cu CC.  

8.  
Se va evita delegarea de sarcini şi responsabilităţi pe cale telefonică. Orice delegare de 
sarcini/responsabilităţi făcută telefonic va fi dublată de un mesaj e-mail/ fax transmis în 
maximum o zi lucrătoare şi cu prezentarea termenului limită.  

9.  

Delegarea de sarcini va avea un responsabil desemnat. Pentru delegarea de sarcini se va utiliza 
cererea tip din Anexa 1 a prezentei Proceduri.  Orice solicitări legate de tema respectivă 
(proiect, excursie, activitate extracurriculară) se vor adresa strict responsabilului, urmând ca 
acesta să coordoneze şi/sau să solicite ajutor de la membrii CA, celorlalte cadre didactice, 
personalului nedidactic, după cum este necesar. Responsabilul va face raportări pe tema 
respectivă şi va informa directorul asupra evoluţiei problemei, a respectivului aspect (lunar sau 
după cum este cazul).  

10.  Comunicările cu caracter profesional din instituţiei se derulează in mod obligatoriu doar pe 
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grupul de lucru Scoala_Gimnaziala_nrx@yahoogroups.com . Acceptarea invitaţiei de înscriere 
pe grup este obligaţia fiecărui angajat al şcolii (cadru didactic sau personal didactic auxiliar).   

11.  

Fiecare document realizat şi distribuit în cadrul unităţii şcolare va purta în denumirea sa data 
finalizării documentului, o denumire relevanta pentru conţinut, numărul versiunii ex. v.1 şi 
iniţialele autorului. (ex :v1_ 2014.06.20_Proces verbal_Comisia metodica …._Luna 
iunie_MAP).  

12.  La finalul oricărui document, indiferent cine îl semnează, autorul va realiza următoarea 
adnotare în josul paginii cu mărimea fontului de maximum 10:« Elaborat: Nume / data »;  

13.  
În cadrul unităţii şcolare, fiecare cadru didactic sau didactic auxiliar va completa câte un raport 
de activitate semestrial (Raportul de activitate) privind contribuția în creşterea prestigiului 
şcolii, în acord cu specificațiile postului și cu tipul relației juridice cu aceasta.  

14.  

Situaţiile de încălcare a ROI comise de elevi vor fi semnalate în scris, cu utilizarea 
formularului din Anexa 2 a prezentei Proceduri. După completarea şi semnarea Anexei 2, 
aceasta este înmânată învăţătorului/prof. dirigente al clasei care trimite o copie semnată şi 
ştampilată a acesteia familiei elevului-ca scrisoare cu răspuns plătit, iar în termen de 5 zile va 
discuta aspectele semnalate în Consiliul de profesori al clasei, unde sunt invitaţi şi 
părinţii/aparţinătorii legali ai elevului. O copie a Procesului verbal al şedinţei în care s-a 
discutat Referatul se depune în maxim 48 ore la Secretariatul şcolii, înregistrat, după care este 
înmânat Directorului. Este interzisă orice notare cu pixul sau alte instrumente de scris în 
cataloagele şcolare. 

15. Înaintarea propunerii de scădere a notei la purtare a unui elev pentru fapte neconforme cu 
Regulamentul Şcolar, cu ROI, trebuie să respecte procedura legală 

16. 

Cadrele didactice/didactice auxiliare care nu sunt disponibile pe o perioada limitata de timp 
(concediu de odihna, participare la acţuni ISJ Vâlcea, proiecte, alte motive obiective), vor 
anunţa Directorul/directorul adjunct cu minim 2 săptămâni înainte, cu desemnarea nominală a 
persoanei/persoanelor care va/vor  prelua responsabilităţile pe perioada respectivă şi vor anexa 
cererii Anexa 1 completată cu datele de contact şi semnată de aceştia. 

Documentul intră în vigoare începând cu data de 1.07.2014. 
Nr. 
crt. 

Elemente privind 
responsabilii  

Numele şi prenumele Funcţia Semnătura 

1. ÎNTOCMIT Popescu Mădălina Adriana Responsabil Comisie de 
proiecte 

 
 
 

2. VERIFICAT ……………… Director adjunct 
 
 
 

3. APROBAT Stoenescu Gheorghe Director 
 
 
 

mailto:Scoala_Gimnaziala_nrx@yahoogroups.com
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ANEXA 1 

Nr.__________/____________                                                    Avizul Directorului unităţii şcolare, 

                                                                                                 Semnătura  

                                                                                          ______________________ 

                                                                                                      Ştampila  

                                                                                                  
                                                        Cererea se încadrează in prevederile art.225 alineatul 5 și art. 274 

         (cheltuieli de deplasare) din legea 1/2011 si a H.G. 518/1995 art. 5B. 
 

                                                                                    
Domnule Director, 

Subsemnatul(a) …………………………………….. , tel. ……………………….,  adresa de e-mail 

………………………………………….. , cadru didactic titular/ suplinitor pe catedra de …………… de la Şcoala gimnazială 

nr.5 din Râmnicu Vâlcea, solicit învoirea mea de la un număr de …….. ore  in perioada …………………………………. . 

Precizez ca pe timpul deplasării mele, orele vor fi suplinite de colegii mei, conform tabelului anexat. Am predat 

acestora dosarele cu materialul de lucru pentru fiecare clasa. 

Menţionez că solicit această învoire pentru a participa la*) ………………………………………………………………. 

(exemplu: un program de schimb de bune practici în cadrul  proiectului ……………… cu titlul …….. , nr. ref. ………………) 

ale cărui activităţi se derulează la …………………. din ………………….., din (ţara) , in perioada …………………………….  

Locul:  _______________ 
Data:   _______________       Semnătura, 

 

ZI/DATA ORA Clasa  Titlul lecţiei Suplinitor  Semnătura suplinitor 
9-10     
10- 11     
11-12     
12-13     

LUNI 
(data) 
 

13-14     
8-9     
9-10     
10- 11     

MARŢI 
(data) 
 

11-12     
9-10     
10- 11     
11-12     
12-13     

MIERCURI 
(data) 
 

13-14     
8-9     
9-10     
10- 11     
11-12     
12-13     

JOI 
 (data) 
 

13-14     
         __________________ 
*) Erasmus+  si alte programe/proiecte,colaborări/înfrăţiri 



 

Strategia de implementare a unui program de mentorat la nivel instituţional 56

ANEXA 2  
REFERAT DISCIPLINAR 

Numele elevului(ei) Data incidentului………./ ……. / 2014 

Clasa: 

Înv. / Diriginte:  

Numele profesorului care semnalează incidentul 

 
Înştinţare pentru părinte/tutore legal 

1. Scopul acestei notificări este de a vă informa asupra unui incident disciplinar în care a fost implicat 
copilul dumneavoastră. 

2. Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă despre măsurile care au fost luate de profesor şi de sancţiunile  
aplicate. 

3. Puteţi solicita informaţii suplimentare asupra incidentului şi/sau asupra sancţiunilor aplicate. 
4. Aveţi dreptul de a solicita şi de a participa la o şedinţă a Consiliului de profesori al clasei (în urma 

consultărilor cu dl./dna. învăţător(învăţătoare)/diriginte al(a) clasei. 
 
Motivul/motivele referatului: 

 a chiulit de la oră  vandalism  a introdus materiale nepermise 
în şcoală 

 a întârziat la oră  a ameninţat un elev/profesor  a înjurat / a folosit cuvinte 
vulgare 

 a vorbit excesiv în timpul orei  a dat dovadă de comportament 
ireverenţios/ obrăznicie 

 nu cooperează/ a refuzat să-şi 
asculte profesorul 

 a părăsit sala de clasa fără 
permisiune 

 a deranjat ora de curs  s-a implicat într-o bătaie 

 a părăsit incinta şcolii fără 
permisiune 

 a folosit telefonul mobil în 
timpul orei 

 altele 

 
Detaliile specifice ale incidentului:_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ . 
 
Acţiuni întreprinse şi recomadări: 
 discuţie cu elevul/ avertisment verbal 
 Convocarea părinţilor la şedinţa 
Consiliului de profesori al clasei  

 Şedinţă diriginte – profesor - elev 
 scăderea notei la purtare  

Comentarii/precizări ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ . 

 
_____________ 
Semnătura 
elevului 
 

________________ 
    Semnătura 
profesorului 
 

________________ 
Semnătura 
înv./diriginte 
 

________________ 
Semnătura 
directorului 
L.S. 
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6. Analiza de riscuri şi exemple de bune practici 
 
Prin caracterul său inovativ, propunerea de  implementare a unui Program de mentorat la nivel 

instituţional ridică, inerent, o serie de obstacole, de întrebări pe care încercăm să le anticipăm şi să le 
oferim soluţii. 

 
Nr. Riscul identificat Bune practici în soluţionarea aspectului 

1. 

Insuficient personal 
calificat pentru 
implementarea 
Programului  la nivelul 
instituţiei sau a resurselor 
(inclusiv financiare) 
necesare. 

Programele de mentorat de calitate sunt cele bine finanţate şi 
asigurarea resursei umane este efectuată corespunzător. Asta 
înseamnă bani, personal şi alte resurse necesare asigurării 
cerinţelor programului. Managerii instituţiilor care îşi propun 
un astfel de demers trebuie să planifice atent şi să identifice 
resursele. 

În general, existenţa unei Asociaţii a profesorilor din şcoală/ a 
părinţilor poate fi, în parteneriat cu alte organisme interesate, o 
sursă de finanţare pentru diversele activităţi derulate, pentru 
marcarea momentelor deosebite într-un mod relevant şi uneori 
festiv. 

Cea mai importantă resursă pentru derularea programului o 
constituie voluntarii. Voluntariatul este, în prezent, forţa 
motrice a Programului de mentorat la nivel instituţional şi nu 
numai. Voluntarii trebuie apreciaţi, trataţi cu respect şi 
consideraţie, experienţa şi dedicarea lor fiind valorizată. 

Faceţi-i să se simtă importanţi şi utili, aşa cum şi sunt! 

2. 

Coordonatorul de 
program nu se implică, 
este lipsit de pasiune şi 
viziune. A fi coordonator 
de program de mentorat 
ar trebui să însemne mai 
mult decât o treaptă spre 
ocuparea unei poziţii mai 
înalte. 

Implicarea conducerii 
şcolii este esenţială  
pentru derularea 
Programului. program de 
mentorat. Nu se poate 
implementa un program 
de mentorat într-o şcoală 
în care directorul nu 
crede mentorare. 

Programele de mentorat de calitate au coordonatori pasionaţi, 
dedicaţi, persoane cu structură de lider, chiar persoane din 
conducere, buni cunoscători ai tehnicilor de comunicare şi 
abilităţi de soluţionare a conflictelor. Coordonatorul unui 
program de mentorat trebuie să fie un as al mentoratului, 
indiferent de avantajele de ordin material sau profesional, un 
model demn de urmat. Un program de mentorat este o 
„afacere” în domeniul dezvoltării încrederii, grijii faţă de 
devenirea celorlalţi şi a respectului în relaţiile interumane. 

Coordonatorul de program şi toţi ceilalţi factori implicaţi 
trebuie să fie dedicaţi şi responsabili, să dezvolte relaţii 
amiabile cu ceilalţi mentori şi mentorabili deopotrivă. 

Mentoratul este o activitate relativ nouă, în care apar 
permanent rezultatele unor cercetări recente, practici şi 
informaţii. Coordonatorul de program trebuie să-ţi facă timp să 
citească, să cerceteze, să participe la ateliere şi cursuri de 
formare continuă. 
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3. 

Misiunea şi ţintele 
strategice ale şcolii nu 
sunt cuprinse în toate 
aspectele Programului de 
mentorare. 

De cele mai multe ori, pe 
hârtie, programele conţin  
misiunea, obiectivele şi 
ţintele strategice bine 
definite, dar acestea nu se 
reflectă în planificarea 
acţiunilor şi activităţilor.  

Toate cadrele didactice ar 
trebui să utilizeze  
misiunea, obiectivele şi 
ţintele strategice în 
planificarea tuturor 
activităţilor, ca jaloane de 
acţiune , sursă de 
inspiraţie şi motivare. 

Evaluarea Programului 
de mentorare trebuie să 
fie serioasă şi bine 
concepută , pentru a 
determina dacă scopurile 
au fost atinse. 

Programele de mentorare de succes au bine definite  misiunea, 
obiectivele şi ţintele strategice şi urmăresc realizarea acestora 
în toate etapele de implementare, inclusiv evaluarea. 

Directorii, coordonatorul de program, alături de toate cadrele 
didactice ar trebui să utilizeze  misiunea, obiectivele şi ţintele 
strategice în planificarea tuturor activităţilor, ca jaloane de 
acţiune , sursă de inspiraţie şi motivare. 

 Spre exemplu: dacă misiunea şcolii include „creşterea 
atractivităţii procesului instructiv educativ prin utilizarea TI”, 
atunci acest aspect ar trebui integrat în mod echilibrat şi fără 
exagerări, fiecare aspect al derulării Programului de mentorat, 
de la  faza de concepere şi recrutarea mentorilor până la 
evaluare. 

În faza de recrutare/selectare a mentorilor veţi căuta persoane 
care au certificare ECDL şi abilităţi confirmate în utilizarea TI. 
Evident că nu veţi alege un mentor care nu lucrează în mod 
curent pe calculator sau nu utilizează Internetul ca sursă de 
documentare şi informare, care nu are adresă de e-mail. 

Ţintele pe care le vizaţi şi obiectivele trebuie să includă 
obţinerea de rezultate măsurabile. Ce tip de mentorat veţi 
folosi? Pentru câte cadre didactice? Ce rezultate finale va avea 
Programul? Aceasta presupune o bună şi profundă informare 
asupra nevoilor de formare la nivelul colectivului de cadre 
didactice al şcolii. 

Ca directori/coordonatori de program, reamintiţi în mod 
consecvent importanţa Programului, a faptului că atingerea 
fiecăruia dintre obiectivele propuse are importanţă şi relevanţă 
la nivelul unităţii şcolare. Această atitudine şi conduită induce 
colectivului pe care îl coordonaţi un sentiment de siguranţă că 
sunt apreciaţi, motivează voluntarii implicaţi, iar prin 
rezonanţa la nivel de comunitate creşte prestigiul şcolii,  poate 
atrage sponsori. 

Străduiţi-vă să creaţi o „filozofie a Programului de mentorat”, 
înţelegând prin aceasta generarea unui anumit tip de atitudine 
al factorilor implicaţi în Program pe toată perioada de derulare 
a acestuia. Poate fi o sintagmă de genul „în programul nostru 
mentorii dezvoltă relaţii bazate pe încredere şi respect 
reciproc”. O asemenea abordare se dovedeşte utilă în toate 
etapele de implementare şi se inserează în cultura 
organizaţională, creând un mediu favorabil dezvoltării 
profesionale. 
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4. 

Lipsa de comunicare la 
nivelul colectivului de 
cadre didactice. 

Programele de mentorare 
nu ar trebui să fie nişte 
insule auto-suficiente. 
Lipsa de conectivitate la 
comunitate contravine 
unuia dintre preceptele 
care stau la baza 
activităţii de mentorat: 
aceea de a evita izolarea. 

Unii se izolează, îşi ţin 
activităţile sub tăcere,  
pentru că sunt conştienţi 
că nu-şi îndeplinesc 
corespunzător sarcinile şi 
nu doresc ca acest lucru 
să se afle.  

Alţii, din cauza atitudinii 
„teritoriale”, competitive, 
din dorinţa de a accede 
primii la recompense de 
orice natură. 

Programele de mentorat de calitate dezvoltă parteneriate de 
învăţare, la nivelul instituţiei şi la nivelul comunităţii. 

Dacă unitatea şcolară este parte a unui Consorţiu funcţional, 
puteţi derula activităţi comune. Dacă nu, puteţi iniţia 
parteneriate cu Universităţi, Biblioteci Judeţene, cu şcolile din 
proximitate sau cu şcolile din structură-dacă e cazul.  

Parteneriatul cu un O.N.G. este de asemenea o modalitate utilă 
în atragerea de voluntari, găsirea surselor de finanţare. 

Şcoala poate înfiinţa un O.N.G. pe Legea 26/2000 şi apoi să 
deruleze parteneriate cu alţi stakeholderi locali sau naţionali, 
poate accesa reţele de comunicare care să ofere noi domenii de 
aplicare a mentoratului. 

Derularea de parteneriate este un excelent mod de a diversifica 
activităţile de mentorare, de a crea reţele de comunicare 
profesională, de a atrage voluntari de alte specializări în 
discuţiile specifice activităţilor derulate. 

Un factor important în dezvoltarea de parteneriate şi reţele de 
comunicare este atitudinea deschisă şi cooperantă a unităţii 
şcolare. 

Atitudinea „teritorială” este auto-distructivă şi trebuie evitată. 

Promovaţi lucrul în echipă şi cooperarea deschisă la nivelul 
întregii unităţi şcolare, ca factori determinanţi în asigurarea 
progresului general la nivel instituţional. 

5. 
Profesorii mentori 
desemnaţi ţin superficial 
legătura cu mentorabilii. 

Programul de mentorare presupune o legătură permanentă cu 
mentorabilul/mentorabilii, dezvoltarea unei strânse relaţii 
profesionale. Coordonatorul de program/ directorul instituţiei 
care implementează un astfel de program trebuie să dezvolte 
cu mentorii desemnaţi acelaşi tip de relaţie pe care îşi doresc 
ca aceştia să o dezvolte cu mentorabilii. 

6. 

Programului conceput la 
nivel de instituţie nu este 
motivant, îi lipseşte 
factorul angajant. 

Programele de mentorare trebuie să vizeze excelenţa, să 
urmărească trecerea de la normal la extraordinar. 

CUM? 

1.Programul trebuie să aibă un coordonator bun, mentori 
calificaţi, o misiune integrată, parteneriate la nivel de 
comunitate, să respecte programul participanţilor 
(planificarea activităţilor să fie în concordanţă cu timpul 
disponibil al factorilor implicaţi) 

2. Motivarea mentorilor şi mentorabililor. Excursii de studiu, 
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facilitarea participării la ateliere de lucru, simpozioane de 
comunicări ştiinţifice, acordarea unei zile „metodice”, 
cooptarea acestora în proiecte şi parteneriate derulate de 
şcoală, punctaj suplimentar la evaluările semestriale şi 
anuale. 

3.Alegeţi persoane remarcabile în rolul de mentor şi motivaţi-i 
să participe în program. Apelaţi la de curând pensionatele 
cadre didactice şi implicaţi-i activ. Valorizaţi şi utilizaţi în 
folosul unităţii şcolare şi în implementarea Programului de 
mentorat expertiza lor profesională, prestanţa lor şi 
legăturile pe care aceştia le-au dezvoltat în cadrul 
comunităţii de-a lungul timpului.   

 
Să ne reamintim că  
Succesul unui  program de mentorat este asigurat de faptul că: 
1. respectă şi se colează pe ţintele strategice de dezvoltare instituţională 
2. este mai eficient dacă respectă iniţiativa şi nevoile de formare ale mentorabilului 
3. este adus la cunoştinţa actorilor implicaţi în mod transparent şi clar 
4. respectă un acord de mentorat şi un plan de implementare  
5. respectă şi induce, cu flexibilitate, o structură 
6. respectă rolul mentorabilului ca manager al relaţiei de mentorat. 
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7. Selecţie de site-uri educaţionale (Resurse online) 

Selecţia a fost realizată cu respectarea cerinţelor din Bailey check list, ataşată mai jos, a cărei 
utilizare v-o recomandăm şi dumneavoastră.. 

Checklist for Evaluating Web Resources 
 

Question Yes No Comme
nts 

Is the author clearly identified?       
Is the publisher/sponsor clearly identified?       
Could the author's affiliation with the sponsor/publisher result in biased information?       
Did you find this resource from another resource that is considered reliable? Highly 
reliable? 

      

Does the author appear to be the original creator of the resource?       
Are the author's credentials available       
Do the author's credentials indicate that s/he is knowledgeable in this field?       
Is there a way to reach the author?       
Is there a way to reach the publisher or sponsor?       
Is the domain a .edu, .gov, .mil, or .org?        
Content and Scope 

Question Ye
s 

No Comments 

Is the purpose of the resource clearly identifiable?       
Is the information clearly written?       
Is the intended audience clearly identifiable?       
Does the purpose of the resource meet your needs? In what way?       
Is the audience-level appropriate for your needs?       
Is the information organized in a useful way?       
Does the amount of information available appear to be extensive?       
Is this resource better than other similar resources you have found? In what way?        
Are there references to additional resources?       
Do any references to additional resources lend credibility to the content of the 
resource? In what way? 

      

Is the information current enough for your needs?       
Are there any unique or special features (graphs, images, sounds, etc.) that are 
particularly useful for your topic? 

      

Does the information appear to be based on facts or opinions?       
Does the information appear to be accurate? How can you tell?       
Are there obvious biases in the content?       
Are the links reliable?       
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Design 

Question Yes No Comments 
Is the information presented using a layout is visually enhancing?       
Is the text legible?       
Do the use of graphics, backgrounds, textures enhance the site? In what way?       
If you choose not to display the images, is an "Alt" tag used?       
Are there navigational tools provided to guide you through the resource?       
Are consistent design features used throughout the site?       
Does the page change frequently, making it difficult to use?       
If the site is fairly substantial, is there a search engine provided to search the site?       
If additional plug in's or helper applications are needed, is information provided to 
help you obtain them? 

      

Functionality 
Question Yes No Comments 

Is the server frequently busy or unavailable?       
Do images, textures, backgrounds, length of the page, substantially impact the 
amount of time it takes to display the site? 

      

Are additional plug-in's or helper applications needed to make the most effective use 
of the site (to hear sounds, play movies, etc)? 

      

 
Matematică  
Formule de geometrie 
http://www.analyzemath.com/Geometry/formulas/table_formulas_geometry.html  
http://euler-math-toolbox.de/ 
http://www.keele.org.uk/docs/atcbttyp.htm 
http://geogebra.org/cms/ 
7 feluri de a utiliza graficele in educatie  
http://community.articulate.com/blogs/taylor/2014/6/30/7-ways-to-use-graphics-for-lrearning .aspx  
10 Site-uri pentru educaţie online / Educational Tutorials 
http://www.techlearning.com/Default.aspx?tabid=67&entryid=7774  
Statistică http://www.amstat.org/education/stew/ 
Muzeu de pictură  http://www.mystudios.com/artgallery/ 
Geografie   
http://www.aerialph otoimage. com/panoramas/ GreaterVancouver /OlympicVillageVancouver. 
html  
  40 de websiteuri educaţionale pentru portofoliul profesorului / Forty Educational Websites To 
Put In Your Toolkit (Michael Gorman pe 21centuryedtech.wordpress.com) 
Educanon 

 Create or find content video 
 Customize with questions 
 Interactive video for flipped or blended learning 
 Great for Formative Assessment and Differentiation 

PBS Learning Media 
 Great library of videos and interactives 
 Search by grade, subject, or standards 
 Extensive PD Collection including:  Literacy…  STEM…  Get Your Tech On 

http://www.analyzemath.com/Geometry/formulas/table_formulas_geometry.html
http://euler-math-toolbox.de/
http://www.keele.org.uk/docs/atcbttyp.htm
http://geogebra.org/cms/
http://community.articulate.com/blogs/taylor/2014/6/30/7-ways-to-use-graphics-for-lrearning
http://www.techlearning.com/Default.aspx?tabid=67&entryid=7774
http://www.amstat.org/education/stew/
http://www.mystudios.com/artgallery/
http://www.aerialph
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Wordle 
 Word Clouds = visually depict a topic 
 Text size indicates frequency of word within a passage 
 View  Blog post “Word Clouds: 170 Ways to Use in the Classroom” 

Tagxedo 
 Looking for something more than Wordle for Word Clouds? 
 Customized shapes and fonts 
 Use images as custom shapes 
 View  Blog post “Word Clouds: 170 Ways to Use in the Classroom” 

Jing 
 Record short video tutorials (up to 5 minutes) 
 Share online via LMS and more 
 Great for flipped and blended learning 

ClassTools  
 Create custom games, quizzes and activities 
 Great interactive online versions of some old standards  (Fishbone Diagram, Sandwich 

Organizer) 
 Can be posted to LMS or website 

Read Write Think Interactives 
 Help students organize, summarize, and analyze, and write 
 Includes multi-level lesson plans that integrate each interactive 
 Students may save or print partial or completed interactive 
 Check out this write up on these interactives. 

Socrative 
 Online student response system using laptops, tablets, smartphones 
 Multiple choice, T/F, open-ended quiz questions 
 Exit tickets 
 Results export to Excel 

Answer Garden 
 Creative brainstorming or Classroom feedback 
 Modes allow for one or multiple answers 
 Teacher friendly information for moderating/monitoring 
 Export to Wordle or Tagxedo 

ReadWorks 
 Comprehension lessons and units 
 Novel Study units in multiple genres and grade levels 
 Leveled reading passages with question sets 
 Aligned to CCSS and standards of all 50 states 

Gooru 
 K-12 library of Standards-aligned content collections 
 Videos, games, digital texts, and questions 
 Create your own or customize existing collections 
 Vetted by educators 

TedEd 
 Library of Lessons – curated videos that amplify great lesson ideas 
 Filter searches by content, grade range and length of video 
 TED-Ed platform allows users to create lessons from TED and 
 You-Tube educational videos. 

Hemingway 
 App analyzes writing samples 
 Analyzes readability level 
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 Color coding of hard to read sentences, voice, parts of speech 
 Currently app only 

Timer 
 Simple timer (10 seconds to 5 hours) with alert sounds 
 Clock displays real time (as set on computer) 
 Display clock and timer together 

Remind 
 One-way messages to students and/or parents 
 Sender/Receiver phone numbers remain private 
 Broadcast special reminders, encouragement, schedule changes 
 Easily schedule messages to be sent later 

Creative Commons Search 
 Custom gateway to materials that may be used, shared, or remixed 
 Includes images, media, music and video 
 User should still verify Creative Commons License 
 Add CC Search to browser toolbar 

SweetSearch 
 Provides search results from 35,000 sites evaluated by research experts 
 Mission: to help educators “teach students how to use the Internet effectively, safely, and 

responsibly.” 
 Aims to help students locate credible resources faster 

 
Open Ed 

 K-12 resource catalog of Common Core materials 
 Includes games, videos, assessments and courses 
 Integrates with popular learning management systems and offers its own 

OER Commons 
 Curates digital learning materials to enrich teaching and learning 
 Browse by material type, grade, subject, or by collection provider 
 OpenAuthor lets teachers create their own open licensed education resources 

MindMup 
 Organize thoughts with mind maps 
 Use multiple maps to tell a story 
 Export slideshow PDF for offline viewing 
 Extension through Google Drive allows real time collaboration 
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