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Profesorul mentor şi profesorul debutant – ipostaze, 

semnificații, dialoguri profesionale 

 

 

 A fi profesor înseamnă certitudinea şi neliniștea că ai ales o profesie complexă, că vei 

parcurge un traseu cognitiv de-a lungul întregii activităţi, dar şi că ai puterea de a dărui, de a trăi 

sub zodia unor aspirații înalte, de a căuta soluții care se află între artă şi știință, între vocație şi 

cunoaștere, între raționalitate şi intuiție. 

 În acest interesant şi contradictoriu secol XXI activitatea didactică presupune pentru 

profesori o dimensiune de cunoaștere şi dobândire de competenţe științifice, de strictă 

specialitate, dar şi o dimensiune pedagogică şi psihologică prin care tânărul profesor pătrunde 

şi se acomodează în lumea scolii, cu gestionarea unor activităţi diverse – de natură profesională, 

dar şi din sfera umanului, în general.  

 A proiecta o activitate curriculară, a concepe strategii didactice, teste, proiecte, itemi 

relevanți, a completa şi armoniza domeniul formal de cunoaștere şi învățare cu cel nonformal de 

modelare a personalității, a cunoaște şi a înțelege natura umană, vârste, dificultăţi de relaționare, 

de comunicare sunt doar câteva ipostaze parcurse de orice profesor. 

 În acest sens, devine axiomatică existenţa unui mentor care va fi o călăuză prin labirintul 

profesiei, care transmite idei, experiențe, sugestii într-un subtil proces de inițiere spre o posibilă 

desăvârșire profesională. Formarea inițială, etapa academică a pregătirii noastre se împlinește 

prin această nouă relație profesională între profesorul debutant/ student/ începător şi 

mentorul/ maestrul/ profesorul experimentat care va lumina un drum al înțelegerii meseriei 

de profesor activ, de practician la catedră. Există diferențe majore şi ezitări tulburătoare intre 

ceea ce știi si ceea ce trebuie sa transmiți, să restructurezi adaptând în procesul didactic, pentru 

diferite secvențe temporale, vârste, clase, colective sau grupuri de elevi. Sunt procese de 

reflecție, de analiză şi sinteză, de autoanaliză, de înțelegere a contextelor educaționale extrem de 

diverse, sunt interogații ce par fără răspuns în absenţa unui spirit lucid, trecut deja prin etape 

similare şi care poate facilita selecția, înțelegerea, coborârea din templul cunoașterii pure şi 

abstracte în lumea concretă şi ludică a copilului sau în lumea tumultoasă şi răzvrătită a 

adolescentului. Dialogul între mentor şi debutant, fie el polemic, tensionat sau calm şi 

conciliant, înseamnă a așeza în armonie cunoașterea şi experiența, impetuozitatea începutului şi 

tentația totalității, cu selecția lucidă, cu adecvarea la context, cu adaptarea la obiectivele 
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demersului educațional. Este un dialog necesar, care va fi dublat de studiu, de recomandări, de 

asistenţe la ore, de constituirea unor portofolii prin care ceea ce pare nestructurat, excesiv, 

abstract devine clar şi structurat, adevărată paradigmă pentru o învățare activă, relevantă, 

contextualizată. 

Proiectul Leonardo da Vinci “Metodologii şi strategii inovative de mentorat şi coaching 

pentru prevenirea renunțării la cariera didactică a profesorilor debutanți”, cu cele trei fluxuri 

interesante la Académie de Nancy-Metz, Direcţia regională de educaţie din Ankara, Facultatea 

de pedagogie a Universităţii din Lisabona, a permis cunoașterea unor abordări didactice, 

pedagogice interesante, din spaţii culturale diferite. În felul acesta experiența şi practica din 

școala românească s-au întâlnit spre comparație şi schimb de idei şi soluții cu perspectiva 

franceză, turcă şi portugheză. Pachetul editorial pe care îl prezentam prin Manualul profesorului 

mentor şi anexele acestuia reprezintă produse valoroase şi utile pentru practica didactică şi 

pedagogică, pentru profesorii tineri, pentru studenți, dar şi pentru profesorii experimentați. Se 

deschid importante repere teoretice, cu un suport bibliografic relevant, se fac interesante asocieri 

şi disocieri între trasee pedagogice, instituții diferite, roluri profesionale, interferenţe 

instituționale în demersul formării profesionale în cele trei ţări vizitate.  

 Experiențele şi cercetarea noastră s-au structurat in aceste materiale complexe, cu valoare 

didactică şi pedagogică, în care teoretizarea, demersul de clasificare şi clarificările conceptuale 

sunt completate de soluții practice, concrete, studii de caz, modele didactice, dar şi de analize 

critice, judecați de valoare, proiecții spre alte posibile trasee de urmat, într-un exercițiu ambițios 

şi documentat de cunoaștere, interpretare şi valorizare. 

 

 

Prof. Dr. Camelia Gavrila 

Inspector Şcolar General 

 

  

https://ocean.ac-nancy-metz.fr/
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I.Mentoratul - relativizări şi derivații în pragmatica formării 

1. Situare conceptuală 

Fără îndoială, relația impusă de mentorat este sinonimă clasicului raport maestru-discipol, 

fiecare cristalizându-se în interiorul unui parcurs de formare conștient, motivat și asumat. 

Indiferent de schimbările din sfera politicilor educaționale, de promovarea din ce în ce mai 

accentuată a filosofiei pluralității și a alterității ca emanație a „spiritului veacului” în care trăim, 

mentoratul își are rolul bine stabilit în piramida formării didactice. 

Temeiurile filosofice ale acestui tip de raport formativ se găsesc în arealul conceptelor de 

relație și de alteritate, piloni semnificativi ai educației secolului al XXI-lea. Definită ca „un 

eveniment ontologic, întrucât spaţiul ei este locul de manifestare a Spiritului, dimensiunea 

superioară a existenţei umane”
1
, relația este o formă de manifestare a umanității conștiente, ale 

cărei efecte vin din exploatarea intervalului dintre Eu şi Tu, care lasă loc multiplelor atitudini 

specifice intercunoașterii.  

Pe de altă parte, mentoratul, ca activitate de modelare profesional-științifică asumată 

programatic și conștient, se încadrează în sfera mai largă a socialității, dacă avem în vedere 

funcționarea sa în interiorul comunităților profesionale. Mergând pe această linie, nu sunt lipsite 

de interes funcțiile societății – care îi preexistă omului și în care se naște – ca fiind deopotrivă 

„integratoare” și „umanizatoare”, amândouă exercitându-se prin prisma alterității sau a raportului 

dintre Eu și Celălalt. Caracterului imanent al acestei relații i se adaugă dimensiunea necesității în 

ordinea constituirii ființei, chiar dacă dialogul ego - alter ego poate conduce la conflict.  

Dintre cele trei niveluri ale alterității
2
 – alteritatea fundamentală („între ego și orice alt 

lucru sau ființă”), alteritatea secundară sau de gradul doi („aceea care opune calitățile, activitățile 

și atitudinea Celuilalt” celor aparținând unui ego) și alteritatea care vizează diferența de gen – 

cea specifică relației maestru-discipol, respectiv mentor-stagiar, își găsește determinarea 

specifică în cadrul celui de-al doilea.  

Necesitatea menținerii mentoratului la toate nivelurile și formele de realizare a educației 

prin școală – tradițională/ modernă, de stat/ particulară, piramidală/ descentralizată, canonică/ 

experimentală etc. – este stringentă la momentul actual, dată fiind lipsa de atractivitate a 

domeniului educațional și tendința tinerilor profesori de a-și abandona, din varii rațiuni, meseria.  

                                                           
1
 Martin Buber, Eu şi tu, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992, p. 14. 

2
 Cf. Francis Jacques, Différence et subjectivité. Anthropologie d′un point de vue relationnel, Aubier Montaigne, 

1982. 
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Una din premisele obligatorii ale mentoratului o reprezintă existența unei necesare 

„tensiuni etice” între mentor și cel mentorat, întrucât este ideal ca modelul reprezentat de cel 

dintâi să fie imitat diferențial. În altă ordine de idei, căutarea şi crearea unui stil personal de 

înlesnire a învăţării constituie o satisfacție și o împlinire în sine pentru cel implicat în actul de 

educaţie. Dacă unul dintre principiile şcolii umaniste de psihologie este acela că noi avem o 

profundă dispoziţie înnăscută de a încerca să devenim ceea ce putem să fim, atunci se poate 

accepta ideea că mentorul se autoformează, printr-o acţiune deliberată, programată şi gestionată 

algoritmic, într-un continuu proces de activare a potenţialului personal. 

2. Actori, roluri și relații în procesul de metorat 

Ideea formării specialiştilor în domeniul didactic prin crearea unui sistem de monitorizare 

la nivelul şcolilor din învăţământul preuniversitar nu a existat dintotdeauna. La începutul secolului 

al XX-lea, pregătirea profesională iniţială era fundamentată pe studiul din colegii şi universităţi. 

Şcolile nu aveau nicio obligaţie formală de a participa la aceasta şi nicio influenţă semnificativă 

asupra politicii care o definea. Erau pur şi simplu locuri unde studenţii erau trimişi pentru practica 

pedagogică, iar rolul jucat de profesori era unul secundar, deseori ambiguu şi bazat pe 

voluntariat. În timp, toate acestea s-au schimbat, pe măsură ce universităţile şi colegiile au 

recunoscut necesitatea unui rol al şcolilor şi al profesorilor în pregătirea iniţială a dascălilor. 

Astfel, s-au pus bazele unui parteneriat între şcoli şi universităţi, care, însă, nu întotdeauna este 

viabil şi real, existând încă un oarecare formalism al colaborării. 

Motivaţia acestei schimbări de perspectivă este cât se poate de întemeiată: exigențele 

complexei activități de predare-învăţare nu pot fi însușite exclusiv pe baza unor principii teoretice, 

fiind obligatoriu necesară şi activitatea practică, aplicativă. Ştiinţa şi arta de a fi profesor se 

învaţă în timp, iar formarea iniţială şi raportarea la un maestru este vitală. 

În sinuosul proces al formării ca dascăl, fiecare dintre noi se raportează, mai devreme sau 

mai târziu, conştient sau inconştient, la cel mai bun, respectiv la cel mai neinspirat profesor pe 

care l-a avut. Acest model – autentic sau fals – acţionează asupra resorturilor motivaţionale, 

generând fie greşeli, fie alegeri profitabile pentru o carieră ce se vrea împlinită. Cert este că 

„discipolul” trebuie să conştientizeze existenţa acestui reper şi să acţioneze în sensul promovării 

lui creative, respectiv al inhibării critice. 

O metodă eficientă de a ne realiza o proiecţie interioară a progresului nostru ca mentor o 

reprezintă exerciţiul de imaginaţie constând în identificarea cu cel căruia îi predăm. Altfel spus, 

să dobândim capacitatea de a ne aşeza „în bancă” şi de a ne privi din alt unghi: al studentului sau 
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al stagiarului care aşteaptă de la noi răspunsuri la tot felul de întrebări, didactice, dar mai ales 

nedidactice, generate de îndoielile şi speranţele unui eu profesional încă neconturat pe deplin. 

Există un proces de conştientizare şi de selecţie a felului nostru de a gândi, de a simţi şi 

de a ne purta ca mentori. Fiecare reacţionează într-un mod particular la stimulii exteriori, 

adaptându-li-se şi adaptându-i de asemenea, într-un dialog inerent oricărui sistem de învăţare. 

Primul pas al desăvârşirii în profesie îl reprezintă, aşadar, conştientizarea punctului în care ne 

aflăm pe această traiectorie. Conduita noastră personală şi profesională îl influenţează pe cel 

mentorat, determinând, la rândul ei, un mod de organizare a activităţii de educator. Literatura de 

specialitate vorbeşte, astfel, despre incompetenţa inconştientă („nu sunt conştient de ceea ce nu 

fac bine”), incompetenţa conştientă („îmi dau seama că fac ceva altfel decât mi-aş dori”), 

competenţa conştientă („cred că aş putea face un anumit lucru mai bine dacă mă concentrez pe 

el”) şi competenţa inconştientă („totul devine firesc, iar eu îmi pot îndrepta atenţia asupra altor 

lucruri”). Aşadar, efortul de conştientizare este elementul cheie în realizarea progresului 

individual. 

Un alt element ce se constituie într-o condiţie sine qua non a reuşitei îl reprezintă 

micşorarea distanţei dintre ce facem şi ce credem că facem, a discrepanţei dintre efectul 

psihologic pe care credem că atitudinile şi conduita noastră îl creează asupra celor din jur şi cel 

produs în realitate.  

Dacă admitem că formatorii de profesori din şcoală nu trebuie să copieze practicile celor 

din universităţi, se impune să acceptăm că le sunt necesare noi deprinderi pentru a-şi folosi 

competenţa. Or, aceasta nu este o sarcină uşoară, în condițiile în care activitatea mentorilor nu este 

remunerată corespunzător, nu există degrevare de normă, iar existența unui cabinet pentru mentori 

dotat logistic și instrumental este doar un deziderat.  

Un studiu publicat în ultimele decenii de către cercetători britanici sintetizează profilul 

unui mentor eficient ca incluzând
3
:  

 Experienţă și organizare; 

 Cunoaştere a realităţii, a aplicabilităţilor practice, a constrângerilor; 

 Abilităţi de a trata cu oamenii; 

 Abilitatea de a şti când să intervină; 

 Managementul lecţiilor; 

                                                           
3
 Cf. D. McIntyre, H. Hagger and M. Wilkin,  Mentoring: Perspectives on  School-based Teacher Education, Kogan Page, Londra, 1994. 
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 Diverse idei practice care fac o lecţie să decurgă coerent;  

 Modalităţi de organizare a clasei; 

 Rutina de început a orei; 

 Cunoştinţe de dezvoltare a unor deprinderi în clasă; 

 Strategii testate de a manevra situaţii diverse; 

 Abilitatea de a transforma cunoştinţele academice într-un conţinut al lecţiei accesibil 

elevilor; 

 Gradarea activităţilor; 

 Încadrarea în timp; 

 Diferite modalităţi de a reacţiona faţă de încercările de a deranja ora; 

 Permanenta conştientizare a ceea ce se întâmplă şi posibilitatea de a schimba direcţia din 

mers; 

 Abilitatea de a face faţă oricărei situaţii; 

 Modalităţi de a interpreta ceea ce se întâmplă şi de a reacţiona în consecinţă; 

 Cunoştinţe de evaluare şi notare; 

 Tratarea diferenţiată a elevilor; 

 Cunoştinţe despre mersul lecţiei. 

În ceea ce privește susținerea managerial-administrativă a mentoratului la nivel 

instituțional, este imperios necesar ca directorii să dispună măsuri astfel încât practica pedagogică 

și mentoratul să devină parte integrantă a activităţii şcolii. Un membru al Consiliului de 

Administrație ar trebui delegat să monitorizeze această direcție formativă a instituției, implicând 

și familiarizarea studenţilor practicanţi sau a stagiarilor cu viaţa şcolii ca întreg, cu rolul lor de 

îndrumători ai elevilor, organizarea de seminarii şi ateliere pe teme privind probleme şcolare. De 

asemenea, el ar putea conduce echipa de mentori de la toate obiectele de studiu. 

În mod ideal, stagiarii și studenţii practicanţi ar putea asista la ore susţinute de mai mulţi 

profesori din catedră, întrucât diversitatea experienţei este, în sine, o parte importantă a pregătirii 

iniţiale a profesorilor. Este important, așadar, ca ei să beneficieze de competenţa profesională a 

tuturor membrilor catedrei, fiind total greşit să se considere că ei învaţă doar de la mentor, în timp 

ce pentru ceilalţi sunt simpli vizitatori sau suplinitori, mai ales că profesorii cu experienţă sunt, 

de regulă, dispuşi să-şi împărtăşească experiențele și cunoştinţele cu mai tinerii lor colegi. 

Rolul mentorului este vital atât în sesiuni le  de observare, cât și în cele de analiză, el 

oferind punctul central de focalizare pe parcursul activităţii practice. Procedeele folosite de 

mentor în timpul sesiunilor  de observare trebuie să fie discutate cu profesorul mentorat, pentru 
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că explorarea unui domeniu atât de vast cum este cel didactic presupune cel puţin dualitatea 

perspectivei, dacă nu o multiplicare mai accentuată. Cu toate acestea, trebuie lăsat şi un spaţiu de 

surpriză şi neprevăzut, întrucât acest exerciţiu este necesar şi în activitatea reală, de mai târziu, 

când se vor ivi suficiente situaţii de acest fel. 

Un alt factor de progres al formării viitorului profesor este atitudinea pozitivă faţă de 

studiu și disponibilitatea de a profita de toate situaţiile de învăţare. Strâns legată de acestea este 

nevoia de rezistență emoţională: toleranța la stres, capacitatea de a suporta greșelile făcute, luciditatea 

în analiza propriei prestații didactice.  

Mentorul trebuie să-i furnizeze celui mentorat exerciţii, experimente și experienţe 

planificate cu grijă și lipsite de ambiguitate. Instrucţiunile trebuie să fie clare şi neinterpretabile, iar 

exemplele să fie relevante. Mentorul atrage atenţia asupra trăsăturilor esenţiale care diferenţiază o temă 

sau un tip de problemă de alta, încurajează și răsplăteşte reuşitele, corectează greşelile rapid și 

consecvent, anticipează dificultăţile şi ştie să le depăşească. 

De asemenea, forma de organizare pe care mentorii o adoptă acordă un anumit grad de 

responsabilitate și opţiuni celor care învaţă, astfel încât să le stimuleze creativitatea şi să-i provoace. 

Aceasta înseamnă crearea unor situații care să le ofere stagiarilor șansa de a descoperi singuri, prin 

intermediul propriilor explorări ghidate, viabilitatea și eficiența fiecărei strategii. Astfel, pot prelucra 

mental informaţiile şi experienţele de învăţare, pot reflecta intuitiv şi critic asupra greşelilor şi îşi pot 

oferi, finalmente, singuri, răspunsurile căutate.  

Varietatea activităţilor propuse şi dezbătute reprezintă, în modelarea viitorului profesor, o 

condiţie a transferului de competenţe înspre alte contexte educaţionale. Dacă o strategie de învățare este 

dobândită lucrând doar un singur fel de problemă, într-un singur tip de context, cu un singur fel de 

materie primă, atunci se limitează substanţial şansele de progres şi de performanţă ale celui mentorat.  

În altă ordine de idei, a fi mentor înseamnă a-ţi încuraja partenerul de dialog educaţional 

şi formativ spre a-şi dezvolta competenţele de rang superior, care vizează automonitorizarea si 

autoconștientizarea, astfel încât să devină etalonul propriei sale formări, propriul mentor. Această 

abilitate metacognitivă este esenţială pentru parcurgerea cu succes a tuturor avatarurilor meseriei 

de profesor. 

Așadar, mentoratul reprezintă o dimensiune esențială a prezentului educațional, fără de 

care orizontul de mâine al profesiei didactice nu-și poate seta așteptările și idealurile. Se impune 

ca o necesitate profesionalizarea rolului/a statutului de mentor și dezvoltarea la nivel național a 
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unor programe menite a standardiza activitatea mentorilor. Experiența altor țări (Franța, Turcia, 

Portugalia), cunoscută în mod nemijlocit, poate fi valorificată în sensul adaptării nuanțate a 

situațiilor de bună practică la contextul și la condițiile școlii românești, într-un dialog implicit, al 

cărui obiectiv transversal rămâne calitatea actului didactic.   

 

3. Etapele procesului de mentorat 

 

Fazele mentoratului sunt jaloane care trebuie cunoscute de ambii actori din relaţia 

mentorală. Formă de îndrumare, ajutor şi respect ce favorizează dezvoltarea personală şi 

profesională şi transferul de cunoştinţe şi competențe între generaţii, mentoratul se bazează pe 

relaţia interpersonală dintre mentor şi debutant. 

Literatura de specialitate descrie mai multe modele de mentorat. 

Lois Zachary vede mentoratul ca un ciclu cu patru faze sau etape: 

Etapa 1: Pregătirea relaţiei de mentorat; 

Etapa 2: Faza de negociere; stabilirea unor acorduri parteneriale pentru relaţia ce se va 

constitui; 

Etapa 3: Dezvoltarea relaţiei de mentorat; activarea creşterii şi dezvoltării. Facilitarea 

învăţării, 

Etapa 4: Încheierea relaţiei de mentorat, pregătirea separării. 

 

După Hamilton şi Mocket, ciclul relaţiei mentorale constă în următoarele faze: 

Etapa 1: Crearea unei legături de încredere, implicând: 

- Cunoaşterea şi crearea unei relaţii de comunicare; 

- Identificarea şi înţelegerea diferenţelor; 

- Planificarea primelor întâlniri. 

Etapa 2: Explorarea posibilităţilor, constând în: 

- Definirea obiectivelor acţiunii; 

- Alegerea activităţilor sau a temelor întâlnirilor de mentorat. 

Etapa 3: Constatarea limitelor prin: 

- Cunoaşterea propriilor limite; 

- Reactualizarea angajamentelor; 

- Căutarea unui sprijin extern, consultarea altor colegi. 

Etapa 4: Sfârşitul ciclului mentoral şi începutul altui ciclu, ceea ce vizează: 
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- Valorificarea rezultatelor; 

- Stabilirea impactului mentoratului în viaţa profesională; 

- Continuarea sau încheierea relaţiei de mentorat. 

 

Proiectul pentru Învăţământ Rural finanţat de B.N. şi implementat de M.E.N. în 

perioada 2005-2009 a avut ca obiectiv dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin 

activităţi de mentorat şi a evoluat ciclic, fiecare ciclu parcurgând următoarele etape:  

 Etapa 1. Autoevaluarea şi analiza nevoilor de dezvoltare profesională 

 Această etapă constă în autoevaluarea potenţialului profesional al cadrului didactic prin 

intermediul unor metode şi instrumente specifice: inventarul competenţelor profesionale, 

observarea prestaţiei proprii prin urmărirea unor înregistrări video, analiza SWOT, aprecierea 

făcută de beneficiari prin intermediul unor chestionare sau interviuri, aprecierea colegilor în 

urma interasistenţelor, activităţilor demonstrative, analiza rezultatelor elevilor, aprecierile 

mentorului.  

 

                                          

STRENGTHS AVANTAJE  

WEAKNESS Slăbiciune  

 Caracteristici personale  

pozitive 

  Abilitati relevante, 

cunoştinţe şi experienţă în 

carieră  

Fundamente educaționale 

puternice  

 Reţea extinsă de contacte 

 Entuziasm și pasiune 

pentru domeniul de activitate  

Caracteristici personale 

negative 

 Lipsa de experienţă sau 

experienţă nerelevantă 

  Lipsa de educaţie solidă 

  Reţea săracă de contacte 

 Absența obiectivelor de 

carieră  

   Abilităţi profesionale 

scazute 

Romtelecom             Internal use only 16 

OPPORTUNITIES OPORTUNITĂŢI 

THREATS AMENINŢĂRI  

Perioada favorabilă pentru 

zona în care vă dezvolta 

cariera ta 

 Proiecte care permit 

dezvoltarea de noi abilităţi  

  Creşterea cererii de 

specialisti in domeniu 

Restructurarea activitatii 

 Strandarde mai inalte 

Apariţia unui concurent 

serios 

Decizii ale institutiei care nu 

vin în beneficiul dvs. 

 Schimbările de pe piaţă, cu 

impact direct la locul de 

muncă 

SWOT Analysis 
 
 
•Îmbunătăţirea 

competenţelor 

specifice  
 
•Eliminarea sau 

reducerea 

punctelor slabe  
 
•Valorificarea 
oportunităţilor  
 
•Protejarea 

carierei in fata 

riscurilor 

identificate  

 

Fig. 1. Structura analizei SWOT 

 

O altă caracteristică specifică acestei etape este reprezentată de analiza nevoilor de 

dezvoltare profesională, prin selectarea temelor de interes pentru cadrul didactic debutant. 

Scopul acestei analize este acela de a vedea care sunt aşteptările profesorului de la întâlnirile cu 

mentorul, de a cunoaşte situaţia de pornire precum şi direcţia pe care profesorul o doreşte. În 

etapa iniţială de mentorat este recomandată evaluarea gradului în care profesorul este pregătit 

pentru schimbare, respectiv care sunt resursele lui personale care vor funcţiona ca factori de 

susţinere şi facilitare a schimbării.  
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În funcţie de nevoile identificate se stabilesc ţintele de dezvoltare profesională şi 

indicatorii care să marcheze atingerea acestora. 

 

O axiomă specifică programării neurolingvistice (NLP) consideră că oamenii posedă deja 

toate resursele necesare dezvoltării personale. 

 

 Etapa 2. Elaborarea planului de dezvoltare profesională 

Este etapa în care sunt puse în discuţie obiectivele şi modalitatea de îndreptare a acţiunii 

către acestea, identificarea şi activarea resurselor ce pot sprijini acţiunile. În funcţie de 

preferinţele şi stilul de învăţare al profesorului debutant, această fază poate fi una abordată foarte 

organizat, riguros şi monitorizată pas cu pas, sau poate funcționa într-un mod mai degrabă 

asociaţional (tip reţea), iniţiind mai multe schimbări şi urmărind apoi evoluţia, rezultatele, 

experimentând şi calibrând procesul. În această etapă se elaborează de comun acord, mentor-

profesor, planul de dezvoltare profesională care conţine date referitoare la domeniul vizat spre 

dezvoltare, ţintele propuse, concepte, teorii, metode vizate, modalităţile concrete de aplicare și 

surse specifice de informare.   

 Etapa 3. Aplicarea planului 

Obiectivele fiind stabilite şi acţiunile de schimbare iniţiate, rolul mentorului este acela de 

a ajuta profesorul să identifice efectele schimbărilor induse, să le ajusteze pe parcurs, să 

identifice strategii de confruntare şi depăşire a obstacolelor întâlnite, să reflecteze asupra noilor 

experienţe şi să extragă învăţăminte mai largi din acestea. În această etapă dominanta o 

constituie consultanţa și dialogul profesional.  

 Etapa 4. Evaluarea activităţii de dezvoltare profesională 

Evaluarea în procesul de mentorat reprezintă un continuum. Împreună cu feedback-ul, 

evaluarea permite o calibrare fină a intervenţiilor şi o reajustare continuă pe parcursul procesului.  

Dintre metodele utilizate în evaluare menţionăm: autoevaluarea, înregistrarea video, 

aprecierea beneficiarilor (chestionar, interviu), aprecierea colegilor (interasistenţe, activităţi 

demonstrative), rezultatele elevilor, evaluarea realizată de mentor. Instrumente utile în evaluare 

sunt: fişa de observare şi înregistrare a progresului profesional, raportul asupra progresului 

profesional.  
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4. Instrumente specifice activităţii mentorului 

 

Grila de autoevaluare a portofoliului mentorului 

 

Precizaţi opinia dumneavoastră pe o scară de la 1 la 5, unde 5 este nota cea mai bună. 

Componentele portofoliului Evaluare 

1.   Documente cadru  

1.1 Programul de asistenţă în şcoală 1 2 3 4 5 

1.2 Plan de acţiune  1 2 3 4 5 

1.3 Raport asupra progresului profesorului debutant 1 2 3 4 5 

  

2.   Instrumente de evidenţiere a activităţii mentorului  

2.1 Evidenţa orelor ţinute de mentor 1 2 3 4 5 

2.2 Evidenţa orelor ţinute de profesorul debutant 1 2 3 4 5 

2.3 Fişe de observare utilizate de  mentor 1 2 3 4 5 

2.5 Fişe de dialog profesional 1 2 3 4 5 

2.6 Raport asupra progresului profesorului debutant 1 2 3 4 5 

  

3.   Instrumente de evidenţiere a dezvoltării profesionale a 

mentorului 

 

3.1 Jurnal reflectiv 1 2 3 4 5 

3.2 Fişe/ grile de autoevaluare a activităţii mentorului 1 2 3 4 5 

Notă: Notele sub 3 la anumite componente presupun măsuri de îmbunătăţire. 

 

Plan de acţiune mentor - profesor debutant 

 

OBIECTIVE ACŢIUNI CRITERII DE 

SUCCES 

RESURSE TERMEN DE 

REALIZARE 

TERMEN DE 

REVIZUIRE 

1.      

2.      
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3.      

 

Fişa de autoevaluare a mentorului 

 

 

       Aveţi în vedere următoarele aspecte ale activității de mentorat înainte şi după ce a avut loc: 

1.    Am respectat etapele specifice activității de mentorat? 

2.  Am identificat sentimentele profesorului debutant în momentul începerii activităților? 

3.   Am ajutat profesorul debutant să reflecteze la diferite interpretări ale datelor oferite de 

lecţie? 

4.    Am negociat cu profesorul debutant o interpretare anume? 

5.    Am făcut o evaluare pozitivă a lecţiei profesorului debutant? Cum? 

6.    Am oferit feed-back analitic? 

7.   Am stabilit împreună cu profesorul debutant un plan de acţiune pentru etapa următoare? 

Cum? 

8.    Am identificat sentimentele profesorului debutant la sfârşitul activităților? 

 

 

Grilă de autoevaluare a mentorului  

 

Următorii indicatori reflectă relaţia mentor-debutant. Aceștia vor fi notaţi pe o scală de la 1 la 5, 

unde 5 este punctajul maxim. 

 

1. Am oferit suficiente informaţii despre documentele şcolare și 

despre școală. 

1    2    3    4    5 

2. Am oferit ajutor în proiectarea didactică atunci când debutantul a 

avut nevoie. 

1    2    3    4    5 

3. L-am ajutat să găsească materiale didactice adecvate atunci când 

am avut nevoie. 

1    2    3    4    5 

4. L-am ajutat să identifice punctele mai slabe în predare și să 

găsească cele mai bune soluţii. 

1    2    3    4    5 

5. I-am oferit în mod regulat feedback constructiv la sfârșitul orei. 1    2    3    4    5 
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6. L-am ajutat să-şi dezvolte capacitatea de autoevaluare și de 

reflectare asupra propriilor lecţii. 

1    2    3    4    5 

7. L-am ajutat să înţeleagă criteriile după care a fost evaluat. 1    2    3    4    5 

8. Alte comentarii: 
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Jurnalul de reflecție al mentorului 

 

1.   Am învăţat din procesul de mentorat:    ___________________________________________ 

 

2.   M-a pus pe gânduri: 

2.1  Afirmaţia:______________________________ 

2.2  Atitudinea:______________________________ 

2.3  Întrebarea:_______________________________ 

 

3.    Cred că voi schimba în procesul următor: 

3.1. în relaţia cu profesorul debutant:____________________________ 

3.2. în relaţia cu colegii:______________________________________ 

3.3. în relaţia cu elevii:________________________________________ 

3.4. în dezvoltarea mea profesională: ____________________________ 

 

4.    Recomand: 

4.1. colegilor mentori:________________________________________ 

4.2. metodiştilor: ____________________________________________ 

 

5. Viziuni și perspective europene în activitatea de mentorat 

5.1.  Sistemul de organizare a mentoratului din România 

 În momentul de față, în țara noastră, activitatea de mentorat în domeniul educației se 

rezumă la practica pedagogică pe care o efectuează studenții care intenționează să urmeze o 

carieră didactică după absolvirea studiilor universitare, sub coordonarea unui profesor din cadrul 

facultății frecventate și a unui profesor din învățământul preuniversitar, desemnat de conducerea 

respectivei facultăți, în colaborare cu inspectorul pentru mentorat din cadrul Inspectoratului 

Școlar Județean. 

 Prin urmare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Casa Corpului Didactic Iaşi, au inițiat și 

derulat proiectul Sprijin şi consiliere pentru cadrele didactice debutante – bune practici, 

având în vedere dificultăţile cu care se confruntă tinerii profesori înscrişi la examenele naţionale. 

Cadrul didactic debutant dezvoltă în structura motivaţională niveluri diferite ale nevoilor, în 

funcţie de integrarea conţinutului muncii, acceptarea şi asimilarea în colectivitate, asumarea 
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responsabilităţii şi rolurilor impuse de profesiunea aleasă, a priorităţilor în plan personal, care pot 

deveni mai relevante decât cele din sfera profesională.  

 Socotim utilă o prezentare a proiectului: 

Scop:  

 Dezvoltarea unor strategii menite să asigure integrarea profesională şi suportul 

profesional pentru profesorii debutanţi din judeţul Iaşi în vederea fidelizării acestora 

pentru cariera didactică  

Obiective: 

 Identificarea nevoilor de formare şi a dificultăţilor cu care se confruntă profesorii 

debutanţi din sistemul de învăţământ ieşean;  

 Identificarea modalităților informale de suport și tutoriat care funcţionează la nivelul 

unităţilor de învăţământ;  

 Stabilirea tipurilor de informaţii de care au nevoie profesorii debutanţi pentru a se integra 

profesional şi pentru a reuşi la examenul de definitivat;  

 Dezvoltarea unor strategii menite să asigure integrarea profesorilor debutanţi prin 

facilitarea obţinerii definitivării în învăţământ;  

 Stabilizarea şi fidelizarea pentru cariera didactică a acelor tineri care dovedesc vocaţie de 

dascăl şi pregătire ştiinţifică şi psihopedagogică.  

Activităţi: 

1. Derularea unei cercetări sociologice pentru identificarea nevoilor de formare şi a 

dificultăţilor cu care se confruntă cadrele didactice debutante; 

2. Realizarea unei întâlniri tip masă rotundă, în cadrul Zilelor CCD Iaşi, cu scopul de a 

dezbate rezultatele cercetării şi de a găsi soluţii concrete de sprijin pentru această 

categorie profesională; la această întâlnire au participat profesori mentori, profesori 

metodişti şi profesori debutanţi; 

3. Întâlniri cu profesorii debutanţi – prezentarea valorilor educaţionale, a viziunii ISJ, 

precizări psihopedagogice, prezentarea şi discutarea unor subiecte de examen; 

4. Elaborarea unor strategii de acţiune la nivelul ISJ Iaşi menite să asigure integrarea 

profesională a profesorilor debutanţi. 

 

Cea de a treia etapă a proiectului a presupus analiza structurii probei scrise din cadrul 

examenului naţional de definitivare în învăţământ şi rezolvarea unui subiect de la o anumită 

disciplină. Subiectul de la acest examen cuprinde câte 3 subiecte, fiecăruia fiindu-i alocate 
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câte 30 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu, iar nota finală se calculează prin împărţirea 

punctajului total acordat pentru lucrare la 10. 

 Subiectul I cuprinde itemi ce evaluează competenţe din specializare/ disciplina de 

specialitate 

 Subiectul al II-lea este centrat pe didactica disciplinei de specialitate (sau metodica 

predării disciplinei). Aceste subiecte pot viza demonstrarea de competenţe aplicate 

disciplinei/disciplinelor pentru care a optat candidatul să susțină proba scrisă.  

 Subiectul al III-lea este alocat pedagogiei (respectiv pedagogiei preşcolare/şcolare – în 

funcţie de categoriile de personal didactic) şi elementelor de psihologie a educaţiei.  

 Am considerat necesară, de asemenea, discutarea problemelor legate de didactică 

generală şi de metodica specialităţii, având în vedere faptul că, în ultimii ani, subiectele de la 

examenele naţionale sunt centrate pe aceste aspecte. Didactica generală este ramura pedagogiei 

ce se ocupă cu teoria generală a învățării, instruirii, cu sistemul de învățământ, cu formele de 

organizare, principiile, metodele, mijloacele, relațiile statornicite între profesor și elev. Metodica 

specialității – își are originea în termenul grecesc „methodos”, însemnând drum, cale de urmat şi 

reprezintă o didactică particulară. Este parte a didacticii generale care studiază principiile, 

metodele și formele de predare adaptate specificului fiecărui obiect de învățământ.  

 Subiectul al II-lea din cadrul probei scrise pentru examenul de definitivat abordează 

probleme specifice disciplinei de specialitate. Acest subiect poate  viza demonstrarea de 

competenţe aplicate disciplinei/disciplinelor pe care candidatul le poate preda. Exemple de 

cerințe concrete: realizarea unui proiect didactic/ a unei secvențe de proiect didactic, realizarea 

unui test docimologic, analiza unei secvențe din programă, ca în exemplul următor:  

Competenţe specifice  Conţinuturi  

1.3. Caracterizarea principalelor dimensiuni 

ale personalităţii 

2.3. Analizarea profilului propriei 

personalităţi şi a personalităţii celorlalţi 

3.2. Exemplificarea, prin cooperare cu 

ceilalţi, a unor trăsături ale  personalităţii 

necesare reuşitei în activitate  

Structura şi dezvoltarea personalităţii 

•  Caracterizarea generală a  personalităţii 

•  Temperamentul  

•  Aptitudinile. Inteligenţa ca aptitudine generală 

•  Caracterul  

Cerință: Prezentaţi demersul educaţional desfăşurat în vederea formării competenţelor 

specifice precizate în secvenţa dată. Această cerinţă de examen se referă la realizarea unei 
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proiectări didactice care să demonstreze modalitatea de formare şi dezvoltare a tuturor celor trei 

competenţe enumerate prin abordarea unuia dintre conţinurile menţionate. 

Barem de corectare și notare 

 menționarea a două metode didactice 

centrate pe elev; 

 descrierea modului de formare a 

competenţelor specifice din secvența dată 

prin utilizarea metodelor menționate; 

 precizarea a două avantaje ale utilizării 

fiecăreia dintre cele două metode didactice 

în formarea competenţelor specifice; 

 exemplificarea modului în care pot fi 

promovate două dintre valorile și 

atitudinile din secvența dată prin utilizarea 

uneia dintre metodele didactice menționate; 

 compararea a două mijloace de învăţământ 

din punctul de vedere al eficienţei acestora 

în formarea competenţelor specifice din 

secvența dată; 

 explicarea relaţiei competențe generale - 

competențe specifice - conținuturi, în 

cadrul demersului didactic; 

 evidențierea importanței utilizării 

tehnologiei informației și comunicării în 

construirea unui mediu activ de instruire. 

 

câte 2 puncte pentru precizarea oricăror 

două metode didactice;  

câte 2 puncte pentru justificarea alegerii 

fiecăreia dintre cele două metode didactice; 

câte 5 puncte pentru exemplificarea 

desfăşurării demersului didactic cerut, 

utilizând fiecare dintre cele două metode 

didactice precizate: exemplificare adecvată, 

nuanţată şi sugestivă – 5 p./explicarea la 

nivel teoretic a utilizării metodelor didactice 

– 2p./exemplificare inadecvată – 1 p.; 

câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror 

două mijloace de învăţământ; 

câte 3 puncte pentru descrierea modului de 

utilizare a fiecăreia dintre cele două 

mijloace menționate; 

evidenţierea importanţei adecvării 

demersului didactic la particularităţile de 

vârstă ale colectivului de elevi: prezentare 

corectă din punct de vedere 

psihopedagogic, în concordanţă cu 

specificul demersului didactic cerut – 6 p./ 

prezentare parţial adecvată sau prezentare 

ce nu respectă concordanţa cu demersul 

didactic cerut – 3p.; 

argumentarea punctului de vedere 

formulat:6p; argumentare convingătoare: 

6p;  argumentare neconvingătoare, 

superficială – 3p. 
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 În proiectarea demersului didactic este important să se ţină seama de următoarele aspecte: 

 Formularea obiectivelor: folosirea unor verbe care descriu comportamente observabile 

și măsurabile – a analiza, a descrie, a enumera etc.; 

 Corelarea între conținuturi/ obiective/ strategii didactice/ mijloace de învățământ 

utilizate/ forme de organizare/ forme de evaluare; 

 Obiectivele propuse să poată fi atinse și măsurate.  

 Am abordat și un al doilea exemplu de subiecte: 

 SUBIECTUL al II-lea (30 puncte) – centrat pe didactica disciplinei are ca cerinţă: 

 Elaborați un item de tip întrebare structurată prin care să evaluați competențele specifice 

precizate în următoarea secvență a programei școlare de psihologie: 

Competențe specifice  Conținuturi  

1.4. Recunoasterea unor tipuri de relații 

interpersonale, a unor comportamente și 

atitudini sociale în situații date 

2.4. Evaluarea unor tipuri de comportament 

psihosocial în contexte situaționale date 

3.3. Rezolvarea unor situații problemă cu 

ajutorul cunoștințelor de psihologie  

III. Conduita psihosocială 

• Imaginea de sine și percepția 

socială a imaginii de sine; 

•  Relațiile interpersonale și rolul lor 

în formarea și dezvoltarea 

personalității; 

• Comportamente pro și antisociale . 

 

 Prin această cerinţă, candidații au de rezolvat o problemă ce ţine de docimologia 

didactică. Testul docimologic este o probă complexă, formată dintr-un ansamblu de sarcini de 

lucru (itemi), care permit determinarea gradului de însușire a cunoștințelor de către elevi sau a 

nivelului de dezvoltare a unor capacități pe bază de măsurători si aprecieri riguroase.  

 Etape în proiectarea și elaborarea testelor docimologice   

1. Precizarea obiectivelor – descrierea comportamentului ce trebuie pus în evidență 

de către elevi și indicarea conținutului aferent acestuia 

2.  Stabilirea conținutului (teme, capitole, grup de lecții) din care se va susține 

testarea 

3.  Stabilirea variantelor de itemi  

4.  Elaborarea itemilor  

5.  Organizarea testului    

6.  Cuantificarea testului  

7. Aplicarea și interpretarea testului  
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 Aşadar, ne situăm în etapa a patra din cele enumerate mai sus, dar rezolvarea corectă a 

sarcinii de examen presupune şi analiza celor trei etape anterioare. 

TIPURI DE ITEMI 

1. Itemi  

obiectivi  

2. Itemi  

semiobiectivi  

3. Itemi  

subiectivi  

1.1. Itemi cu alegere duală  2.1. Itemi cu răspuns scurt  3.1. Itemi de tip rezolvare de 

probleme  

1.2. Itemi cu alegere 

multiplă  

2.2. Itemi cu răspuns de 

completare  

3.2. Itemi de tip eseu  

1.3. Itemi de tip pereche  2.3. Itemi de tip întrebări 

structurate  

 

 

Exemplu de test docimologic pentru disciplina Psihologie 

Clasa: a X-a 

Unitatea de învățare: Comportamente pro și antisociale  

Competențe de evaluat: cele precizate mai sus. 

 Citiți cu atenție următorul text:  

 Un adolescent iese la plimbare cu prietena lui. Pe stradă un bătrân îi solicită ajutorul și 

îi cere niște bani. Bătrânul îi explică tânărului că are nevoie de bani pentru a cumpăra 

medicamente pentru soția grav bolnavă.  

 Încadrați comportamentul identificat în textul de mai sus în una din categoriile studiate. 

 Ce tipuri de relații interpersonale identificați în text? 

 Comportamentul tânărului are la bază o relație de tip cauză/efect? 

 Identificați și alte modalități (pe lângă aceea a oferirii unei sume de bani) de a rezolva 

situația în care se află bătrânul. 

Barem de corectare 

 Clasificarea corectă a comportamentelor și încadrarea comportamentului identificat în 

text în categoria corespunzătoare – 20 de puncte 

 Precizarea și clasificarea corectă a relațiilor interpersonale – 30 de puncte  

 Identificarea a cel puțin o altă modalitate de rezolvare a situației bătrânului și justificarea 

alegerii făcute – 30 de puncte 

 Utilizarea corectă a limbajului psihologic – 10 puncte  

 Total test: 90 de puncte.  

 Se acordă 10 puncte din oficiu.  
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 Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.  

 

 Baremul de evaluare pentru candidatul la examenul de definitivat punctează 

corectitudinea următoarelor aspecte: 

 Proiectarea corectă a itemului de tip întrebare structurată:  

 succesiunea subîntrebărilor asigură cresterea treptată a gradului de dificultate – 4 

puncte;  

 fiecare subîntrebare solicită un răspuns care nu depinde de răspunsul la 

subîntrebarea precedentă – 4 puncte;  

 subîntrebările sunt în concordanţă cu materialul/ stimulul utilizat – 4 puncte;  

 câte 3 puncte pentru fiecare dintre subîntrebările care evaluează competenţele 

specifice precizate în secvenţa dată în corelaţie cu tema/conţinuturile 

corespunzătoare – 3 x 3 puncte = 9 puncte; 

 corectitudinea modului de elaborare a baremului de evaluare – 3 puncte. 

 

În urma derulării acestui proiect, a apărut ca necesară elaborarea următoarelor strategii de 

acţiune pentru a veni în sprijinul profesorilor debutanţi din judeţ: 

1) reorganizarea cercurilor pedagogice, la disciplinele care permit acest lucru, aşa încât 

tinerii profesori să beneficieze de experienţa şi consilierea colegilor mai experimentaţi; 

2) reorganizarea şi monitorizarea comisiilor metodice, în sensul orientării activităţii acestora 

pe sprijinirea integrării profesorilor debutanţi la nivelul şcolilor; 

3) organizarea prin CCD Iaşi a unor cursuri de formare care se adresează cu prioritate 

cadrelor didactice debutante; 

4) editarea unor ghiduri pentru profesorii debutanţi, care să cuprindă elemente de didactică 

generală, metodica specialităţii şi exemple de rezolvare concretă a unor subiecte de 

examen pentru majoritatea disciplinelor la care se poate susţine probă scrisă la examenul 

de definitivat. 

O altă inițiativă de succes a Inspectoratului Școlar Județean Iași a constat în inițierea și 

pilotarea unor activități în premieră națională, la disciplina limba franceză, în anul școlar 

2013-2014. Este vorba despre reorganizarea cercurilor metodice în funcție de gradul 

didactic al participanților, simularea examenului de definitivat la limba franceză și editarea 

unei broșuri care cuprinde subiecte rezolvate pentru examenele de definitivat, titularizare și 

gradul II, pentru limba franceză. 
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A. Reorganizarea cercurilor metodice 

Participanții au fost grupați în funcție de gradul didactic: 

 Cercul I – profesori cu gradul I, II sau doctorat; 

 Cercul II – profesori cu definitivat; 

 Cercul III – profesori debutanți și necalificați. 

Pentru fiecare cerc metodic au fost numiți câte trei responsabili, pentru o mai bună 

coordonare și organizare a activităților specifice. 

Cercurile s-au derulat în cascadă (trei săptămâni consecutive), astfel încât corpul 

profesorilor metodiști și mentori a participat, prin rotație, la toate cercurile metodice. La cercuri 

au participat, de asemenea, invitați din mediul universitar, care au susținut prelegeri și care au 

animat discuții diverse – despre oferta de master a U.A.I.C., dar și despre subiectele sau maniera 

de pregătire pentru examenul de gradul II. 

Cercurile metodice astfel organizate s-au derulat în amfiteatre și nu în săli de clasă. 

Scopul inițial al reorganizării a constat în identificarea unor inițiative pentru sprijinul 

profesorilor înscriși la examenele menționate, dar și în identificarea activităților de interes pentru 

viitoarelor cercuri metodice, în cadrul unor discuții libere între participanți, coordonatori și 

inspectorul de specialitate. 

 Concluzii în urma reorganizării cercurilor metodice la limba franceză: 

 reorganizarea a fost primită cu entuziasm de toate cadrele didactice; 

 inspectorul de specialitate poate participa la toate cercurile și are șansa de a discuta față în 

față cu toți profesorii participanți (singura astfel de ocazie este în prezent oferită numai de 

Consfătuirile anuale ale cadrelor didactice); 

 aceeași activitate metodică poate fi abordată în mod diferit, în funcție de nivelul de pregătire 

al cadrelor didactice participante; 

 există rupturi, contraste și diferențe mari între profesorii care predau la nivel gimnazial și cei 

care predau la nivel liceal (mai accentuate decât în cazul urban-rural); 

 locul desfășurării (amfiteatre în licee sau colegii) conferă profesionalism cercului metodic și 

facilitează organizarea; 
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 modul de organizare propus oferă garanția proiectării unor activități dorite, utile, de care 

este cu adevărat nevoie, în modul așteptat de cadrele didactice (pentru toate cercurile 

metodice); 

 modul de organizare propus oferă garanția unei schimbări în optica participanților la cercuri : 

trecerea de la fraza „Oare mi se potrivește tema cercului?” la fraza „Tema cercului este ceea 

ce îmi trebuie!” ; 

 a fost posibilă identificarea unor momente cheie în cariera didactică, din punctul de vedere 

al necesității unei intervenții pentru ghidare, motivare și consiliere:  

 înainte de definitivat; 

 după gradul I;   

 paradoxal, debutanții își doresc să reușească și să devină profesori buni, chiar dacă motivația 

financiară este modestă și există multe necunoscute din punctul de vedere al 

documentelor/procedurilor, până la definitivat – etapa în care au cea mai mare nevoie de 

susținere; 

 99% din profesorii care au promovat definitivatul se înscriu la gradul II, chiar dacă nu o fac 

imediat; 

 cadrele didactice cu gradul I și-au exprimat nevoia de a fi provocate din punct de vedere 

profesional, de a fi cooptate în activități specifice unde și-ar putea pune în practică 

cunoștințele acumulate și competențele (pericolul blazării și al monotoniei atât la oră, cât și 

în activitate, în general, este accentuat). 

 

Concluziile nu confirmă ideile pe care ne-am obișnuit să le auzim frecvent, conform 

cărora debutanții ar fi de multe ori superficiali, neinteresați și nu au cunoștințele științifice 

necesare unei evoluții de succes în carieră.  

Cea mai mare parte a profesorilor își exprimă mulțumirea și satisfacția în fața orelor de 

curs care aduc bucurie elevilor.  

Multe din dificultățile cu care se confruntă mai ales cadrele didactice debutante se 

datorează faptului că publicul lor, la clasă, este foarte diferit de la o oră la alta (5-17 ani), în timp 

ce în alte țări europene, profesorii de limbi străine sunt specializați pe nivele. 
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Simularea examenului de definitivat la limba franceză 

Simularea a avut loc în luna mai, subiectele fiind elaborate în concordanță cu modelul 

propus de M.E.N., de către o comisie la nivel județean. Particularitatea simulării constă în faptul 

că fiecare teză a fost evaluată/discutată, față în față, de către profesorul mentor evaluator și de 

către candidat, pentru identificarea exactă a punctelor forte și a punctelor care ar avea nevoie de 

îmbunătățiri/de o altă abordare. Notele obținute nu au fost publice nominal, ci doar cu titlul de 

statistică, pentru analize ulterioare. Inițiativa s-a bucurat de aprecierea unanimă a candidaților la 

definitivat, fapt pentru care simularea examenului de definitivat devine, începând cu anul școlar 

2014/2015, o activitate permanentă, anuală pentru profesorii de limba franceză din județ. 

Editarea broșurii cu subiecte rezolvate 

 Broșura cu subiecte rezolvate (definitivat, titularizare și gradul II) la limba franceză este 

rodul unei intense munci de echipă, la care au participat cu entuziasm cadre didactice de 

prestigiu din mai multe colegii și licee ieșene. Broșura cuprinde în anexă un dicționar de termeni 

de specialitate folosiți în mod curent în didactica limbii franceze și va fi lansată în luna 

septembrie 2014, în cadrul Consfătuirilor anuale ale cadrelor didactice. 

5.2. Sistemul de organizare a mentoratului din Portugalia 

 Experianța Portugaliei, cunoscută nemijlocit în cadrul proiectului LEONARDO DA 

VINCI VETPRO – Metodologii și strategii inovative de mentorat și coaching pentru 

prevenirea renunțării la cariera didactică a profesorilor debutanți, ar putea fi valorificată în 

sensul adaptării exemplelor de bună practică la contextul și la condițiile școlii românești. 

 În Portugalia, un student ce dorește să urmeze o carieră didactică în învățământul 

preuniversitar trebuie să absolve un master didactic după finalizarea studiilor universitare de 

licență. În primul an al masterului didactic, studentul participă la cursuri și seminarii de 

pedagogie, psihologie și metodica predării disciplinei alese în cadrul unversității, iar în al doilea 

an își desfășoară activitatea într-o școală desemnată de către universitate, sub îndrumarea unui 

profesor mentor din respectiva școală și a unui cadru didactic universitar, cei doi mentori 

colaborând pentru pregătirea viitorului profesor în vederea unei bune integrări a acestuia în 

mediul educațional preuniversitar. 

 Profesorul mentor din învățământul preuniversitar din Portugalia îndrumă 1-3 astfel de 

profesori debutanți, fiind degrevat de 2 ore din norma didactică săptămânală de 22 de ore, dar 

nefiind plătit suplimentar. Printre responsabilitățile mentorului enumerăm: 
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 Coordonează activitatea a 1-3 studenţi; 

 Verifică proiectele trimise de studenţi cu 24 ore înainte şi aprobă susţinerea activităţii 

didactice; 

 Elaborează fişe de asistenţă, trei rapoarte, din care un raport final cu trei componente: 

descriptivă, analitică și proiectivă; 

 Realizează o evaluare de etapă (decembrie) şi propune un plan de remediere sau de 

îmbunătăţire; 

 Evaluează activitatea studentului prin note între 1 şi 5. 

Profesorul debutant își desfășoară activitatea în școală, asistă la lecțiile susținute de către 

profesorul mentor, susține lecții la o clasă sau mai multe din norma didactică a profesorului 

mentor. Lecțiile sunt evaluate de către mentor, care îi explică punctele tari ale lecției, precum și 

aspectele de îmbunătățit ale activității sale. În timpul semestrului al doilea, fiecare profesor 

debutant susține toate orele din norma didactică a mentorului său timp de o săptămână, iar în 

final, activitatea este evaluată de o comisie formată din trei membri, dintre care doi sunt cei doi 

mentori ai săi. 

 Înaintea crizei financiare care a afectat Europa, și, implicit și Portugalia, profesorul mentor 

era degrevat de foarte multe dintre orele sale pentru coordonarea activității profesorilor debutanți, 

norma didactică fiindu-i redusă la o singură clasă, iar profesorul debutant avea 2 clase din norma 

mentorului său, activitatea fiind remunerată. 
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II.De la mentoring la coaching. Complementaritatea celor două 

forme de pregătire profesională în context educațional 

1.Ce este Coachingul?  

2.Poziționarea coachingului în contextul activităților de dezvoltare personală și profesională. 

Coaching și mentoring. Coaching și consiliere psihologică  

3.Procesul de coaching. Programarea neurolingvistică ca model funcțional în procesul de 

coaching 

4.Profilul unui coach bun 

5.Specificul procesului de coaching în mediul educațional 

6.Studiu de caz – Coachingul, o nouă abordare în școlile din Portugalia 

 

Ce este Coachingul ? 

Concept dezvoltat în ultimele decenii, cu prioritate în domeniul managementului, implicit al 

mediului de afaceri, Coachingul este o practică și un proces psihologic ce implică schimbarea 

comportamentală, o modalitate prin care oamenii își pot îmbunătăți diverse arii ale vieții 

profesionale, dar și personale. În acest cadru, coachingul poate fi privit ca procesul care are un 
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deosebit impact în cunoașterea de sine, în reevaluarea scopurilor personale, contribuind, în egală 

măsură, la construirea de soluții eficace pentru atingerea acestora.  

 Coachingul realizează eliberarea potențialului unei persoane pentru ca aceasta să își 

maximizeze performanța. Coachingul, mai degrabă, „îi ajută să învețe”, decât „îi învață” 

pe cei care se constituie în grup țintă.  

 Coachingul este arta de a facilita la o altă persoană dezvoltarea, performanța și 

învățarea.  

 Coaching înseamnă să îi ajuți pe oameni să se schimbe în direcția dorită de ei. Prin 

coaching sprijinim o persoană să devină ceea ce își dorește și să devină atât de bună pe 

cât poate fi într-un domeniu. 

 Coachingul constă într-o serie de conversații pe care persoana le are împreună cu coachul 

și al căror scop este schimbarea clientului în direcția pe care acesta și-o dorește.  

Coachingul este folosit atât în dezvoltarea personală și în probleme de viață (life 

coaching), cât și în domeniile profesionale: educație, sport, muzică, business, teatru, oratorie, 

etc., reprezentând o metodă de dezvoltare care permite abordarea unor nevoi de schimbare în 

timp scurt și care facilitează în același timp o mai mare personalizare a intervențiilor de 

schimbare.  

Coachingul realizează din start conexiunea între abilitățile, comportamentele, 

convingerile și motivațiile persoanei și obiectivele și schimbările dorite, astfel încât fiecare pas 

se conturează într-un mod organic și nu necesită o adaptare ulterioară.  

Poziționarea coachingului în contextul activităților de dezvoltare personală și profesională. 

Coaching și mentoring. Coaching și consiliere psihologică 

Atât coachingul, cât și mentoringul sunt metode de dezvoltare a personalului, procese de 

training si evaluare oferite angajaților de către supervizorul care se află imediat deasupra în 

ierarhie. Acest supervizor este văzut ca un antrenor pentru jucătorul venit în echipa sa, ori ca un 

mentor (tutore) pentru protejatul său, în ambele situații scopul fiind integrarea și asimilarea 

ușoară a sarcinilor și eficientizarea activității pe post. Astfel, în managementul resurselor umane 

cele două  noțiuni se folosesc adesea interschimbabil. 

Cu toate acestea, pentru individualizarea noțiunii de coaching și studierea fenomenului, 

diferențierile sunt importante. În 1998 a fost realizat un studiu asupra diferențelor dintre 

coaching și mentoring. La un nivel mai detaliat, literatura de specialitate face distincție între 
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mentoringul tradițional și cel evolutiv, în compararea cu coachingul (model propus de Julie 

Hay): 

 Mentoringul tradițional este, de regulă, orientat pe termen lung, are o abordare mai 

extinsă a problemelor și este generat, în primul rând, de nevoile organizației. 

 Mentoringul evolutiv este, de asemenea, orientat pe termen lung și are o abordare extinsă 

a problemelor, dar pune în evidență nevoile individuale. 

 Coachingul, spre deosebire de mentoring, este orientat pe termen scurt și se concentrează 

pe sarcini specifice, luând în considerare, în primul rând, nevoile individuale Există o 

serie de asemănări și deosebiri între cele două procese: 

 

Coaching-ul se apropie, ca proces, de consilierea psihologică, chiar de abordările din 

domeniul psihoterapiei, deoarece terapia este focalizată pe soluții.  

Se pot evidenția o serie de aspecte comune pe care le regăsim în ambele forme de 

intervenție:  

 Lucrul coachului cu clientul pornește de la problemă, așa cum este ea definită de către 

client, independent de ceea ce consideră terapeutul/coachul că este problematic;  

 Se face în permanență o focalizare pe obiective clare și foarte specifice, preferabil 

observabile;  
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 Ambele subliniază importanța alegerii clientului și responsabilitatea exclusivă a 

clientului în ceea ce privește schimbarea;  

 Ambele se focalizează pe creșterea abilităților și resurselor individuale, se lucrează 

pornind mereu de la premisa că subiectul consilierii deține tot ce este necesar pentru 

solutionarea problemelor cu care se confruntă;  

 Ambele se concentrează preponderent asupra prezentului și viitorului, explorând în mai 

mică măsură istoria personală a clientului.  

 

 Procesul de coaching. Programarea neurolingvistică ca model funcțional în procesul de 

coaching 

 

Cum se desfășoară o sesiune de coaching 

Coachingul se desfășoară frecvent sub forma unor serii de conversații față în față, într-o 

încăpere, clientul fiind cel care inițiază conversația, spunând ce dorește să schimbe. În mod 

obișnuit, coachul utilizează combinat ascultarea activă, întrebările, feedbackul și invitațiile la  

reflecție. Atenția coachului este exclusiv îndreptată către client, către temele, gândirea și 

experiența acestuia. Curiozitatea și interesul coachului sunt dedicate obiectivelor și preocupărilor 

clientului.  

Coachul te ascultă pentru a înțelege, a te cunoaște și a te ajuta prin întrebări, astfel încât 

să te cunoști tu însuți mai bine. Feedbackul și afirmațiile reflexive aduc claritate înțelegerii, în 

timp ce alte întrebări identifică motivația și conduc către acțiune.  

  Odată clarificate, obiectivele devin punctul central al conversației și, ca urmare, singura 

agendă care determină cursul acestei conversații este aceea a  clientului. Această atenție, complet 

dedicată temelor și agendei clientului, este în sine un factor major care explică impactul 

coachingului.  

Într-un proces de coaching învățam foarte mult și din succes, nu doar din greșeli. Când 

lucrurile merg greu, coachul te sprijină, te încurajează și te ajută să găsești modalități de a depăși 

obstacolele sau de a schimba abordarea problemei. Cand lucrurile merg bine, coachul te ajuta să 

identifici factorii de succes pentru a-i putea relua in viitor. 

Coachingul presupune învățare și schimbare comportamentală deopotrivă. Din acest 

motiv, pentru evaluarea nevoilor se poate folosi modelul „Nivelurilor Neurologice”. Acesta este 



31 

 

un model conceptual, prezentând felul în care se produce învățarea și schimbarea, dezvoltat de 

Robert Dilts, un reprezentant important în domeniul Programării Neuro Lingvistice. 

Programarea neurolingvistica (NLP) este o școală de schimbare care pune mare accent pe 

rolul reprezentărilor mentale (imagini vizuale, auditive, senzații kinestezice, fraze) ale lumii 

externe în mijlocirea schimbării tiparelor de gândire și acțiune.  

Concret, pentru a obține o hartă a nevoilor de dezvoltare avem nevoie să cunoaștem la care 

din următoarele niveluri persoana este blocată: 

 Context 

 Comportament 

 Competență 

 Credințe 

 Identitate 

 Relație 

Aceste niveluri sunt intercorelate și este extrem de important să fie armonizate, adică să 

nu existe „conflicte” între ele.  

De exemplu, să presupunem că persoana se angajează la o școală pentru prima dată după 

absolvirea facultății, având deopotrivă rolul de profesor și diriginte. În perioada inițială, se va 

acomoda cu mediul, cu colegii și locul în care lucrează (contextul). Urmează, firesc, învățarea 

primelor comportamente corespunzătoare celor două roluri. După o vreme, comportamentele se 

rafinează și devin o competență de lucru. Pentru a putea să devină un foarte bun profesionist 

(identitate), persoana trebuie să fie convinsă că este important ceea ce face (credințe) și să 

accepte cultura organizațională a firmei (comunitate, relație). În cazul în care există conflicte 

între aceste niveluri, intervine stresul și reducerea eficienței. De exemplu, poate fi vorba de 

faptul ca profesorul debutant nu crede că poate să devină un bun profesionist (credințe) sau, 

indiferent cât de competent este, îi displace locul în care se află (contextul). 

Cu acest model, un coach poate să identifice nivelul neurologic critic la care este necesar 

să se producă schimbarea și poate să intervină cu instrumente specifice fiecărui nivel. 

 Exemple de întrebări specifice de coaching cu programare neurolingvistică:  
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− Care ar fi cel mai rău lucru care s-ar putea întampla dacă nu schimbi nimic în această privință?  

− Ce îți va aduce atingerea acestui obiectiv?  

− În ce fel este acest lucru important pentru tine?  

− La ce va trebui să renunți atunci când te decizi să delegi mai mult?  

− Cum vei observa concret că ți-ai atins scopul?  

Un alt model de evaluare se referă la ariile vieții. Există mai multe arii pe care persoana 

trebuie să le armonizeze si pe care un coach este bine să le exploreze: 

 Sănătate 

 Muncă 

 Bani 

 Recreere 

 Relații 

 Dezvoltare personală 

 În funcție de ceea ce clientul dorește, „antrenorul” îl poate ghida apoi către obținerea unui 

echilibru. 

 

Profilul unui coach bun 

Un coach bun:  

 este deschis, modelând o comunicare deschisă cu clientul: ”Eu cred că această încercare 

nu funcționează. Am putea să vedem oare de ce?”;  

 îl face pe interlocutor să se simtă ascultat și înțeles;  

 comunică simplu, clar și pe înțelesul clientului;  

 îl ajută pe client să își acceseze resursele personale prin întrebări și remarci;  

 reușește în mod intuitiv să detecteze aspectele cheie ale conversației pe care apoi le 

explorează împreună cu clientul;  

 rămâne imparțial, nu judecă și nu introduce prejudecăți sau generalizări din viața lui 

personală;  

 susține clientul în a obține mai mult decât ar face-o acesta în mod obișnuit;  
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 este capabil să ajute clientul să-și înțeleagă mai bine gândurile, propriile comportamente, 

reacții, valori;  

 încurajează clientul la momentul și în doza potrivită;  

 explorează situațiile dificile pentru client într-o manieră suportivă;  

 reorientează atenția clientului către obiective și către calea spre atingerea acestora; 

 urmărește rezultatele pe termen lung și are răbdarea necesară obținerii acestora;  

 acordă importanță stării de bine a clientului în mod consecvent. 

 

 

 Specificul procesului de coaching în mediul educațional 

Formarea continuă a cadrelor didactice debutante presupune, cu necesitate, un antrenament 

permanent pentru însușirea noilor roluri cu care vine în contact tânărul profesor și pentru care îi 

trebuie o pregătire specifică, fundamentată, în special, pe experiența  cadrului didactic mentor. 

 Iată câteva întrebări și sugestii pentru un cadru didactic debutant din perspectiva 

asigurării procesului de coaching: 

 

 În domeniul educațional, am pe cineva cu experiență care mă poate ajuta ridicând“ la fileu”  

întrebările potrivite, mai degrabă decât dându-mi sfaturi directe?  

 Am pe cineva care îmi acordă atenție atunci când am o problemă pe care vreau să o discut 

deschis? 

 Am pe cineva care să îmi arate cum trebuie să rezolv o problemă atunci când nu știu cum să 

procedez? 

 Am pe cineva care mă îndeamnă și mă încurajează cu încredere să încerc lucruri care nu îmi 

stau în fire sau pe care nu le fac cu ușurință? 

Daca nu ai un coach și un mentor lângă tine este momentul să cauți să iei legătura cu o 

persoană care crezi că poate juca măcar unul din aceste roluri. 

Persoanele capabile sa ocupe aceste joburi în viața ta se pot găsi atât la locul de muncă, 

precum și în mediul tău personal. Spre exemplu, ele pot fi în alte școli, în unitatea în care lucrezi 

chiar acum, în cadrul cercului metodic de care aparții etc. La fel de posibil este să-l găsești în 

familie sau în cercul de prieteni. Uneori poți identifica un coach sau mentor în autorul unei cărți. 

De asemenea, dacă ai un scop precis pentru care ai nevoie de ajutor, te poți adresa unui coach 

profesionist. 
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Pentru a întreține o relație de succes cu un coach sau mentor este nevoie să ții  

seama de: 

- timpul limitat pe care acesta îl are și pe care ți-l poate acorda; 

- deschiderea pe care trebuie să o ai în relația cu acesta pentru a-i oferi satisfacția că asculți și 

înveți repede; 

- interesul necesar pentru a asculta cu atenție, a-ți însuși informațiile și a le aplica, în măsura în 

care este posibil; 

- rolul proactiv și responsabilitatea pe care trebuie să ți le asumi.  

 

Profesorul debutant va trebui să caute drept mentor sau coach acele persoane care să fie 

aproape de el, la locul de muncă sau aproape de activitatea pe care o desfășoară. 

Finalitatea procesului de coaching în educație este de a obține rezultate și progres 

profesional, dar și în viața personală, conform obiectivelor pe care fiecare tânăr profesor și le-a 

definit la începutul carierei. 

 

Studiu de caz - Coaching-ul, o nouă abordare în școlile din Portugalia 

Experiența portugheză oferă o perspectivă nouă asupra coachingului. La Centrul de 

Formare pentru Cadre Didactice din Almada (AlmadaForma Training Center), care 

activează în cadrul Școlii Secundare din Monte Caparica, coachingul pentru profesori se 

constituie într-o formă de pregătire pentru a rezista schimbărilor societății aflate în criză. 

Cursul oferit de acest centru de formare a profesorilor se intitulează COACHING PARA 

PROFESSORES. PROFESSORES RESILIENTES. PROFESSORES OPTIMISTAS.   

Temele cursului vizează:   

 Zona cognitivă. Programare neuro - lingvistică (NLP) 

  Zona emoțională. Inteligența emoțională.  

 Zona de acțiune. Planul de acțiune  

 Coachingul – pârghie de motivație și optimism 

Abordarea coachingului ca element facilitator pentru a construi capacitatea de rezistență a 

cadrelor didactice într-un context de criză și devalorizare profesională oferă profesorilor și 
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managerilor școlilor perspective interesante cu privire la transformarea potențialului intern spre 

rezultate înalte, cum ar fi:   

 conștientizarea de către profesor a faptului că schimbarea este o condiție necesară 

pentru adaptare în scopul obținerii de noi rezultate; 

  schimbarea graduală și pozitivă în practicile de predare; 

  promovarea autoevaluării profesorului pentru atingerea performanței în sala de 

clasă; 

  creșterea motivației de a ieși din zona de confort pentru a descoperi noi 

posibilități de acțiune; 

  redefinirea practicilor educative orientate pe extinderea potențialului profesorilor 

și al elevilor, folosit ca sursă pentru dezvoltarea de cunoștințe și competențe 

transmise în școală; 

  identificarea schimbărilor la nivelul percepției; 

  producerea ideilor creative; 

  dezvoltarea abilităților de a identifica noi locuri de muncă; 

 potențarea capacității de rezistență (rezilianță) a cadrelor didactice.  

Așadar, prin coaching, profesorii portughezi identifică modalități de supraviețuire pentru 

cadrele didactice într-un context defavorizant la nivel global pentru sistemul de învățământ, 

apelând la conceptul exprimat prin termenul polisemantic REZILIANȚĂ, care se referă, din 

punct de vedere fizic, la capacitatea de rezistență a unui organism viu, o particulă sau 

moleculă, de a-și modifica structura pentru a se adapta la o acțiune stresantă provocată de 

mediu (Conform Meesters, Bak, Vestmacott, Ridgley &Dolar, 1998; citat de Terrisse și Larose 

2001). Definiția metaforică a rezilianței este dată de Boris Cyrulnik, în 2004, care spunea că 

reziliantă este acea persoană care învață să înoate împotriva curenților. 

Scopul coachingului în acest sens este de a crea o cultură instituțională axată pe 

rezultatele menționate anterior, de a-i ajuta pe profesori să fie mai flexibili și adaptabili la 

schimbările din societate, de a crește calitatea și satisfacția muncii, de a fi optimiști și încrezători 

în forțele proprii.  
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 La întrebarea Care este soluția pentru rezolvarea problemelor legate de lipsa de 

motivație profesională și de stresul cadrelor didactice?, formatorii din Portugalia au găsit 

răspunsul: instituirea în școli a unei culturi orientate pe PROFESORUL COACH care să 

contribuie la dezvoltarea potențialului axat pe resursele interne ale cadrelor didactice, ajutându-i 

să fie rezilianți la schimbări. 

 

III.Modele europene de mentorat şi coaching. 

1. Institutul de Educaţie din Lisabona 

 

Institutul de Educaţie reprezintă un departament înfiinţat relativ recent (2008), în cadrul 

Universităţii din Lisabona, conceput pentru a spori potenţialul de intervenţie al universităţii în 

problemele specifice educaţiei şi formării profesionale din Portugalia. Institutul reuneşte 

patrimoniul şi resursele umane care au aparţinut anterior Departamentului de Ştiinţe ale 

Educaţiei, Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei şi Departamentului de Educaţie, 

moştenind astfel experienţa imensă acumulată în cercetare, în formarea profesorilor, în 

interacţiunea cu comunităţile educaţionale, în intervenţiile pe mai multe dimensiuni ale educaţiei 

şi în politicile publice.  

 

Aşa cum a fost reorganizat, Institutul de Educaţie al Universităţii din Lisabona reprezintă 

o instituţie de cercetare şi educaţie, de intervenţie comunitară şi de sprijin pentru politicile 

publice din educaţie şi formarea profesională.  

Misiunea Institutului constă în:  

• Studierea realităţilor educaţionale din societatea portugheză, dar şi din societăţi şi 

culturi din Europa sau din alte zone geografice cu care există relaţii istorice;  

• Formarea profesională a personalului didactic de predare de nivel universitar si post-

universitar: educatori, profesori, instructori, antrenori şi alţi profesionişti implicaţi în 

activităţi educaţionale sau în organizaţii cu scopuri educaţionale sau de formare;  

• Intervenţia comunitară în scopul promovării calităţii educaţiei formale, non-formale şi 

pentru dezvoltare socială;  

• Asigurarea suportului ştiinţific şi tehnic pentru conceperea, implementarea şi evaluarea 

politicilor publice în domeniul educaţiei şi al formării profesionale.  
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Institutul este organizat pe trei domenii de cercetare şi de educaţie, pe specializări 

disciplinare, multidisciplinare sau interdisciplinare în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale, după cum urmează:  

I. Istorie şi psihologie a educaţiei  

Grupuri de cercetare:  

• Istoria Educaţiei  

• Psihologia Educaţiei  

II. Politici de educaţie şi formare profesională  

Grupuri de cercetare:  

• Evaluare Educaţională  

• Politici educaţionale şi administraţie  

• Educaţia Adulţilor  

III. Dezvoltarea curriculum-ului, didactică, formarea profesorilor  

Grupuri de cercetare:  

• Curriculum şi formarea cadrelor didactice  

• Educaţie, tehnologie şi societate  

• Matematică  

• Ştiinţe ale Educaţiei  

 

Bune practici în proiecte şi programe educaţionale şi de cercetare  

 

Un exemplu de bună practică în privinţa programelor de cecetare îl reprezintă studiul 

Stress and Well-being ce are ca obiectiv studierea stresului şi a satisfacţiei/ stării de bine în 

instituţiile de învăţământ preuniversitar, în corelaţie cu analiza climatului organizaţional. Studiul 

utilizează Scala UWES Schaufeli şi analizează angajamentul şi epuizarea în învăţământ, 

comparativ cu alte profesii.  

Un alt studiu în acord cu schimbările frecvente din sistemul educaţional şi cu fluctuaţia 

cadrelor didactice este Job Demands in the Teaching Profession. Fundamentat pe rezultatele 

chestionarului MLQ (Multifactor Leadership), studiul  evidenţiază rolul liderului 

transformaţional în dezvoltarea organizaţiei şi îmbunătăţirea climatului organizaţional.    

Un alt tip de intervenţie educaţională în care este implicat Institutul de Educaţie îl 

reprezintă TEIP (Priority Intervention Education Territories Program). Programul TEIP 

face parte din strategia de prevenire şi combatere a abandonului şcolar prin intervenţie specifică 

în comunităţile afectate de probleme sociale şi economice.  
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TACCLE2 – Teachers’ Aids on Creating Content for Learning Environments 

reprezintă un proiect care îşi propune să dezvolte competenţele profesorilor în utilizarea 

tehnologiilor de informare şi comunicare în predarea diferitelor discipline. Ceea ce merită reţinut 

este faptul că proiectul îşi propune să influenţeze politicile şi curricula instituţiilor de formare a 

profesorilor, astfel încât să includă învăţarea de tip e-learning ca parte a formării iniţiale şi 

continue.  

 

 2. Sistemul de organizare a mentoratului în Franța 

Reforma din domeniul studiilor universitare a cadrelor didactice a impus o abordare 

diferită a activităților de mentorat, care să ducă la o mai bună cunoaștere a realității din școlile 

franceze. Acest raport direct și personal al fiecărui viitor profesor cu realitățile profesionale 

trebuie să se deruleze în mod progresiv, pe parcursul formării universitare, continuând în anul de 

stagiatură.  

Mentorii, institutorii și profesorii, prin dubla misiune – aceea de a preda la clasă, dar și 

aceea de a forma adulții – reprezintă o garanție a dimensiunii profesionale a formării. 

Misiunea mentorului 

Așa cum se întâmplă și în România, în Franța mentorul contribuie la formarea inițială a 

cadrelor didactice, fie că este vorba despre studenți care se pregătesc să susțină examenul de 

titularizare, fie de profesori debutanți. Mai mult decât atât, mentorul participă și la formarea 

continuă a profesorilor care au obținut deja definitivatul sau gradul II.  

În Franța, mentorul își derulează activitatea de formator sub îndrumarea inspectorului sau 

a directorului serviciului de formare din cadrul Ministerului Educației.  

Mentorul este în măsură să intervină în mai multe direcții: 

 primirea, prezentarea și introducerea în clasă a profesorilor stagiari în cazul unor stagii de 

observare sau al derulării practicii pedagogice propriu-zise; 

 îndrumarea și monitorizarea studenților în cazul unui stagiu de formare specific; 

 activități de tutorat pentru unul sau pentru mai mulți profesori stagiari ; 

 elaborarea și realizarea unor activități care țin de formarea inițială, în funcție de convențiile 

încheiate de rectorate/inspectorate și universități, cum ar fi formarea profesorilor stagiari și 

formarea continuă în general.  

În Franța, profesorul mentor deține un certificat care atestă calitatea sa de tutore, 

dar și de formator pentru adulți. Aceste două calități sunt obligatorii pentru îndeplinirea 

statutului de profesor mentor, în timp ce în România nu există această condiție. În Franța, 

profesorul mentor trebuie să fie în mod obligatoriu profesor titular, exercitând astfel două funcții: 
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cea de profesor/profesor diriginte și cea de formator pentru adulți. Aceste două funcții conferă 

profesorului mentor un statut special în cadrul activității de formare a profesorilor stagiari, în 

calitate de expert polivalent în privința metodelor practice de lucru la clasă, dar și în calitate de 

garant al unei activități de tutorat eficace, corect articulată din punct de vedere teoretic și practic, 

mentorul fiind capabil să analizeze obiectiv diversitatea situațiilor de învățare și diversitatea 

abordărilor, astfel încât efectele formării să fie cele așteptate. 

Mentorul contribuie la construcția progresivă a competențelor profesionale, analizează 

practicile la clasă, integrând exigențele și constrângerile specifice. 

Activități specifice 

Integrarea profesorilor stagiari  

 Mentorul îi integrează în clasa sa pe studeții care efectuează un stagiu de observare sau de 

practică ghidată. Acesta asigură, astfel, o inițiere în meseria de profesor, astfel încât studenții își 

pot însuși și pot înțelege progresia secvențelor și mai apoi ansamblul de activități didactice la 

clasă. Profesorul mentor consiliază permanent, dar participă și la procesul final de evaluare a 

stagiului efectuat de viitoarele cadre didactice. 

Activitățile de tutorat și de monitorizare 

 În timpul anului de stagiatură, profesorul debutant beneficiază de sprijinul întregii echipe 

de cadre didactice din școală. Profesorul mentor îl consiliază pe debutant în privința 

comportamentului la clasă, îl ajută să-și pregătească lecțiile și să-și analizeze critic propria 

prestație didactică. Profesorul mentor îl primește în asistențe la clasă pe profesorul debutant ori 

de câte ori acesta solicită acest lucru. Profesorul mentor redactează periodic rapoarte de 

monitorizare a activității profesorului stagiar și participă la evaluarea parcursului său. Profesorul 

mentor poate să participe – în calitate de formator – la cursurile de formare continuă organizate 

de inspectorat/rectorat sau în cadrul unei convenții, cu universitățile.  

 Profesorii mentori participă și la activitățile specifice de integrare a profesorilor 

debutanți, organizate la fiecare început de an școlar de inspectoratele școlare/rectorate. Cu 

această ocazie, mentorii pot culege în mod direct, concret, date despre nevoile profesorilor 

debutanți.  

Activitățile de formare inițială 

 În afara activităților de îndrumare și monitorizare, de tutorat și de formare continuă, 

mentorul poate fi solicitat să intervină, punctual, sau periodic, în cadrul formării inițiale a 

studenților, mai ales la nivel de masterat. În acest caz, activitățile sale sunt cuprinse în cadrul 

unei convenții semnate de inspectorat/rectorat și universitate.  

Rolul de mentor secundar  
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 Exigențele formării profesionale a viitorilor profesori legate de situații concrete de 

învățare, de efectivele de elevi ce trebuie formați și dorința de a diversifica paleta școlilor în care 

se derulează stagiile de practică (în funcție de ciclurile pedagogice, de zonele geografice, de 

specificul socio-cultural, etc.), fac necesară multiplicarea terenurilor susceptibile de a găzdui 

profesori stagiari. Iată de ce, dincolo de mentorii propriu-ziși, desemnați inițial, se face apel la 

mentorii secundari – profesori voluntari care îi primesc pe stagiari, temporar, la clasă pentru 

stagii de observare a lecțiilor și pentru stagii de practică ghidată, pentru a ajuta mentorul 

desemnat în îndrumarea și monitorizarea acestora. Mentorii secundari cunosc foarte bine 

cerințele legate de formarea inițială a viitoarelor cadre didactice și sunt desemnați să ocupe 

această funcție grație experienței acumulate și capacității probate de a transmite cunoștințe, de a 

oferi explicații privind realitățile din sala de clasă și din școală, în general.  

Mentorii secundari sunt desemnați anual de către inspectoratul școlar/rectorat, la 

propunerea inspectorilor. Mentorii secundari își exercită funcția în colaborare cu mentorii 

propriu-ziși. 

Echipele pedagogice din universități, în colaborare cu inspectorii de specialitate, 

organizează periodic reuniuni de informare și activitățile de formare pentru a-i pregăti pe mentori 

și pe mentorii secundari pentru rolul pe care trebuie să-l îndeplinească și pentru a-i sensibiliza în 

privința consecințelor formării inițiale. 

 (http://www.education.gouv.fr/cid52620/mene1013103c.html - traducere și adaptare, 

Sabina Manea) 

 

Formarea profesorilor stagiari în Franța. Etape 

 

Grup țintă: profesori debutanți 

Actori: inspectori/mentori 

Etapele stagiului de mentorat:  

1. informare generală (cuvânt de deschidere din partea rectorului, ședință de primire susținută de 

inspectori, prezentarea problematicii formării profesionale, prezentarea organizării stagiului) 

2. primire în cadrul instituției, prezentarea normelor de derulare a stagiului de mentorat și a 

provocărilor sale 

3. identificarea nevoilor specifice în funcție de disciplină, pentru fiecare stagiar.  

   

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid52620/mene1013103c.html
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Obiectivele stagiului de mentorat  

 să ofere tuturor cadrelor didactice stagiare diverse informații care să le permită să cunoască 

modul de organizare al academiei/inspectoratului, să înțeleagă diferitele niveluri de acțiune și 

să se familiarizeze cu partenerii instituției, să înțeleagă obiectivele instituționale;  

 să ofere, în special profesorilor stagiari de școală primară, informații punctuale despre modul 

de desfășurare a unei inspecții. 

 

Documente și date comunicate stagiarilor 

 Academia/Inspectoratul în cifre; 

 Atlasul și hărțile Academiei/Inspectoratului; 

 Direcțiile de acțiune ale instituției; 

 Funcționarea Academiei/Inspectoratului, a inspecțiilor academice;  

 Organigrama instituției; 

 Registrul atribuțiilor și al inspecțiilor;  

 Centrele de formare. 

   

Primirea în instituția de formare gazdă 

Obiective  

 identificarea nevoilor de formare ale cursanților, în prima etapă; 

 îmbunătățirea nevoilor stagiarilor prin formări complementare, după o perioadă de pregătire 

în sala de clasă sau în funcție de recomandările coordonatorilor stagiului de mentorat. 

 

Prezentarea instituției  

 Primirea de către directorul școlii;  

 Prezentarea proiectului școlii sau a proiectului instituției;  

 Prezentarea cifrelor de referință (date statistice, premii obținute, preocupări); 

 Prezentarea echipei pedagogice; 

 Prezentarea Partenerilor. 

 

Încadrarea stagiarului 

 întâlniri organizate de echipa de mentorat; 

 întâlniri cu directorul școlii și cu profesorul mentor;  

 întâlniri cu inspectorii; 

 întâlniri cu tutorii;  
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 întâlniri cu celelalte cadre didactice din școală.  

 

 În școlile private, pe bază unui contract, aceste întâlniri sunt organizate sub îndrumarea 

coordonatorului  instituției. 

 

3.Sistemul de organizare a mentoratului în Turcia 

 Experiența în privința programelor de mentorat din Turcia a fost o adevarată provocare 

deoarece aceasta este o țară a contrastelor ce reușește să impresioneze vizibil din numeroase 

puncte de vedere. Unitățile de învățământ au, în general, colective numeroase. De altfel, în 

majoritatea școlilor există un număr foarte mare de elevi – peste 1000 – iar clasele sunt 

supraaglomerate (există frecvent colective de peste 40 de elevi). Comparând sistemul de 

învățământ de stat din Turcia cu sistemul de învățământ românesc și european, se pot identifica 

atât puncte forte, cât și puncte slabe precum: diferențe de curriculum, modul de organizare al 

materialelor didactice, existența/lipsa unor spații special organizate pentru desfășurarea orelor de 

curs, orientarea procesului de predare-învățare asupra materialelor convenționale, gradul de 

punere în practică a cunoștințelor dobândite, promovarea valorilor precum independența, 

colaborarea, altruismul, a inventivității și a detașării de normelor sociale mai mult sau mai puțin 

progresiste. De asemenea, există particularități în privința programelor de mentorat pentru tinerii 

profesori, care nu renunță la cariera didactică după ce și-au început parcursul profesional, așa 

cum se mai întâmplă în Europa. Statutul de cadru didactic este, în Turcia, unul privilegiat, 

salariul este decent, iar nevoia stringentă de cadre didactice îi face pe tinerii turci să se îndrepte, 

încrezători, spre o carieră în învățământ. 

 În Turcia – așa cum se întâmplă de multe ori și în România – tinerii profesori au de-

obicei carențe profesionale atât din punctul de vedere al cunoștințelor teoretice, cât și din punctul 

de vedere al practicii pedagogice. În literatura turcă de specialitate persistă ideea conform căreia 

cunoștințele teoretice și pedagogice acumulate în timpul studiilor universitare rămân doar la 

nivelul teoretic dacă nu sunt fixate și analizate practic împreună cu mentorul, în școală. 

Cooperarea școală-universitate este văzută și de specialiștii turci drept esențială pentru reușita 

profesională, necesitând îmbunătățiri. 

 Modelul actual de mentorat este implementat în universitățile din Turcia încă din 1997. 

Astfel, un profesor din învățământul preuniversitar este desemnat drept mentor și coordonează 

un grup de studenți pe întreaga perioadă a studiilor universitare. Întâlnirile de lucru periodice se 

constituie într-o reflecție gradată, continuă, care susține învățarea. Acest model de mentorat este 
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foarte eficient pentru că vine în completarea formării teoretice, ajutându-i pe studenți să 

acumuleze cunoștințe și să-și formeze identitatea profesională. Modelul cadrează, de asemenea, 

cu normele stabilite de Uniunea Europeană în privința formelor de desfășurare a stagiilor de 

mentorat. După finalizarea studiilor, stagiul de mentorat pentru profesorii debutanți durează doi 

ani. De altfel, în primii trei ani de activitate, profesorii turci nu au posibilitatea de a-și schimba 

locul de muncă. Pentru aceasta ar trebui o aprobare specială de la Ministerul Educației. În 

schimb, după trei ani, în funcție de punctele acumulate grație stagiilor de formare, profesorii pot 

opta pentru școli din alte localități.  

(http://www.academia.edu/2525628/Mentorship_Model_for_PreService_Teacher_Education – 

traducere și adaptare, Sabina Manea) 

  Un studiu efectuat în Turcia pe un eșantion de profesori debutanți (învățători) provenind 

din trei universități diferite reliefează prezența unui model de mentorat structurat în cinci ramuri:  

 calități personale; 

 cerințe ale sistemului de învățământ;  

 cunoștințe pedagogice;  

 modele profesionale;   

 feedback. 

 Tinerii profesori au estimat că, în general, au primit feedback de la mentori (în proporție 

de 95%), și-au însușit modele de management al clasei (în proporție de 88%), au fost ghidați în 

procesul de pregătire (în proporție de 96%) și au primit informații pertinente în privința 

curriculumului (în proporție de 92%). Cu toate acestea, există numeroase aspecte care nu au fost 

abordate și elucidate pe parcursul stagiului de mentorat, ceea ce înseamnă că modelul turc are, de 

asemenea, nevoie de îmbunătățiri. (http://www.silascience.com/articles/16122012004414.pdf – 

traducere și adaptare - Sabina Manea)  
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Concluzii 

 Calitatea profesorilor determină, fără îndoială, calitatea procesului de predare-evaluare-

învățare și este direct proporțională cu nivelul rezultatelor obținute de elevi. Acesta este motivul 

pentru care, în toate țările lumii, formarea inițială a profesorilor este tratată cu maximă 

seriozitate și sunt căutate permanent modalități de ameliorare a acestui proces. În aceeași măsură, 

stagiile de mentorat au o importanță capitală, reprezentând etapa cheie de armonizare a 

cunoștințelor teoretice cu cele practice, etapa de formare a identității profesionale.  

 Este de dorit ca profesorii mentori să creeze conexiuni speciale cu profesorii debutanți, 

bazate pe respect, pentru a oferi satisfacție tuturor partenerilor implicați în stagiul de mentorat și 

mulțumire față de ceea ce s-a clădit în domeniul formării profesionale, cu eforturi comune. 

Profesorii mentori sunt responsabili pentru schimbările de percepție, modificarea sistemelor de 

valori și comportamente ale tinerilor profesori, acesta fiind însuși scopul profesional al stagiilor 

de mentorat. Provocările stagiilor de mentorat sunt multiple, iar profesorii mentori au nevoie de 

numeroase calități profesionale, dar și personale pentru a le face față – deschidere, competențe 

de comunicare interpersonală, abilitatea de a identifica oportunități în sfera profesiei, 

flexibilitate, puterea de a se concentra pe o problematică diversă, capacitatea de a identifica 

precis momentele de derută și de stres – atribute capitale pentru consilierea profesională 

eficientă. Pe de altă parte, profesorii debutanți au nevoie de îndrumare și de susținere constantă 

pentru a face față provocărilor, atunci când învață să fie profesori. 

 Stagiul de mentorat cade, astfel, sub incidența unui complex de factori – atât obiectivi, cât 

și subiectivi – motiv pentru care se poate afirma că planificarea detaliată, abordarea sistematică, 

riguroasă și monitorizarea atentă sunt singurele soluții care pot garanta reușita profesională a 

tânărului cadru didactic.  

          



45 

 

Anexe 
 

  

Calendarul activităţilor de mentorat 

 

       Aceasta pagina va fi utilizată pentru evidenţa activităţilor de mentorat    

   Data Activitate (observare/discuţie /feedback/revizuirea obiectivelor) 

  

  

  

 

FIȘĂ DE PARCURS INDIVIDUALIZAT 

(modelul francez) 

Beneficiarul parcursului 

Numele și prenumele ……………. 

Formație profesională ………….… 

 

Radiografia profesională 

Identificarea dificultăților profesionale ale cadrului didactic 

……………………………………………………………….. 

Obiectivele parcursului individual 

Competențe de ameliorat 

………………………………………………………………… 

Atitudini profesionale de ameliorat 

………………………………………………………………… 

Crearea cadrului institutional favorabil 

Unitatea școlară oferă orar specific pentru realizarea activităților propuse 

………………………………………………………………………………. 

Modalități ale parcursului de formare propus 

Repartizarea unui mentor ……………………… 

Stabilirea calendarului de lucru cu mentorul  

…………………………………………………… 

Modalități concrete de lucru 

…………………………………………………… 

Finalizarea parcursului individualizat (la final de an școlar) 

Raportul de bilanț al anului de remediere elaborat de inspectorul de specialitate în colaborare cu 

direcția de resurse umane 

 

FIŞĂ  DE  OBSERVARE A LECŢIEI 

 

Data………. Mentor……………….. Profesor stagiar/ student……………….Clasa….. 

Profesorul mentor va face  scurte observaţii în spaţiile de mai jos:                             

1.Organizarea clasei la începutul orei: 
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Începe ora într-un mod organizat? 

Reuşeşte profesorul stagiar /studentul  sã capteze atenţia elevilor? 

Se orientează elevii repede spre sarcina de lucru?   

 

2.Accesul la mijloacele şi materialul didactic: 

Se distribuie materiale didactice? 

Se face distribuirea materialelor în mod operativ sau/şi sunt deja pregătite? 

 

3.Caracterul adecvat al lecţiei: 

Este conţinutul lecţiei adecvat? 

Au activităţile un grad de dificultate potrivit sau sunt prea grele/uşoare? 

Sunt strategiile de organizare ale clasei orientate spre scopul lecţiei? 

   

4.Caracterul clar şi precis al instrucţiunilor: 

Ştiu elevii întotdeauna să facă ce li se cere? 

Sunt instrucţiunile clare?  

 

5.Monitorizare: 

Urmăreşte profesorul stagiar /studentul progresul elevilor în cadrul lecţiei ? 

Există momente când unii elevi pot pretinde, pe drept cuvânt, că nu ştiu ce trebuie să facă? 

 

6.Comportamentul elevilor : 

Respectă profesorul stagiar /studentul măsurile de apreciere şi sancţionare stabilite în şcoală ? 

Este clasa, în general, disciplinată şi orientata spre sarcina de lucru ? 

Daţi un exemplu de indisciplina la ore (poate fi unul minor) : 

Ce s-a întâmplat ? 

Ce a făcut profesorul stagiar/ studentul? 

Cum a/au reacţionat profesorul stagiar/ studentul/ elevii ? 

 

7.Sfârşitul orei  

Se încheie lecţia în mod corespunzător? 

Au elevii ocazia să demonsteze ce au învăţat ? 

 

8.Alte comentarii asupra lectiei : 

Privită în ansamblu, ce aspecte pozitive a avut lecţia ? 

Căror aspecte ale lecţiei ar trebui să li se acorde mai multă atenţie ? 

 

Mentor,                                                                                                    Profesor stagiar, 

………………..………………………………................................................................................. 

 

 

FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI 

 

Data:  ________________________________ 
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Clasa: _________________________________ 

Unitatea de învăţământ: ___________________ 

Obiectul (disciplina) de învăţământ: __________ 

Subiectul lecţiei: _________________________ 

Tipul lecţiei:  ____________________________ 

Locul desfăşurării : ________________________ 

Intervalul orar: __________________________________ 

Nume, prenume stagiar/student: ___________________________ 

Nume, prenume învăţător/profesorul clasei :__________________________ 

Introducerea în lecţie 

Cum a îndeplinit profesorul stagiar  următoarele cerinţe: 

explicarea obiectivelor lecţiei:………… …………………………………… ……………………  

legătura cu cunoştinţele anterioare:……… …………… 

…………………………………………..  

 

folosirea unei game largi de strategii de predare (de ex. explicaţia, demonstrarea, formularea 

întrebãrilor, folosirea eficientã a resurselor,etc.)… ……… …… …… ……… ……… ……… 

……… …… ……… ……… …… … …… …… …….. 

 

facilitarea învăţării interactive: ..... ........ ......... ....... ............... ............. ...................... 

 

 

Predarea şi învãţarea 

Cum a îndeplinit profesorul stagiar/studentul următoarele cerinţe: 

planificarea lecţiei pentru a permite abordarea diferenţiată a elevilor: …………….………… 

……………… ………………………… …………………………………….. ……….……… 

 

asigurarea  înţelegerii sarcinilor de lucru  de cãtre toţi elevii: ……………… ………….. … .. .. .. 

……. …..  

…………………………………..……………………………………………………… 

 

verificarea înţelegerii conceptelor: ................. ......... ...... .................... ............. .............. ........ 

 

oferirea unui feedback care genereazã învãţare: ……………………………………………….. 

corectarea erorilor şi a unor concepte  greşit înţelese:………………………………………….. 

crearea unor situaţii care sã ofere elevilor posibilitatea de a explora o gama larga de stiluri de 

învatare: ………………… ……………… ………………… …………… ……………… … 

 

Reacţia elevilor 

 

Elevii au dovedit: 

 concentrare? 

 interes în rezolvarea sarcinilor? 

 plãcere? 
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 colaborare (dacă este cazul)? 

 independenţa? 

 

Încheierea lecţiei/activității 

Cum a îndeplinit profesorul stagiar /studentul urmãtoarele sarcini: 

încheierea activitãţilor 

……………………………………………………………………………………………………

…… 

fixarea elementelor esenţiale ale lecţiei 

……………………………………………………………………………………………………

… 

implicarea elevilor în evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor lecţiei 

............................................................................................................................................... 

consolidarea învãţării prin tema de acasă sau alte activităţi suplimentare 

 Discutarea lecţiei după observare 

     E uşor să dai un feed-back pozitiv. Este însă mai dificil să dai un feed-back mai puţin 

favorabil, dar, pentru a-l ajuta pe profesorul stagiar/studentul stagiar să progreseze este foarte  

important să se discute despre lecţia observată într-un mod onest şi constructiv. 

     Următoarele sugestii vă pot fi de ajutor in discutarea lecţiei predate: 

începeţi întotdeauna cu comentarii pozitive asupra lecţiei; identificaţi ce a mers bine, apoi treceţi 

la aspecte mai puţin realizate ; reafirmaţi elementele pozitive ale lecţiei la sfârşitul discuţiei; 

 e important ca profesorul stagiar /studentul stagiar să simtă ca mentorul îl apreciază chiar 

şi când îi dă feedback negativ; 

 comentariile obiective sunt preferabile exprimării de opinii; 

 oferind profesorul stagiar/ studentului stagiar posibilitatea să-şi exprime propriul punct de 

vedere asupra mersului lecţiei, îl ajutaţi să-şi identifice singur punctele slabe ; dacă nu 

sunt conştienţi de probleme, va trebui să le aduceţi în discuţie; 

 ascultaţi cu atenţie folosind un limbaj adecvat al trupului; 

 clarificaţi problemele; reafirmaţi şi rezumaţi punctele discutate; 

 stabiliţi obiective pentru perfecţionare; 

 încercaţi să nu transmiteţi dezaprobare sau enervare; 

 nu lăsaţi discuţia să se prelungească într-un mod neproductiv. 

 

Model -FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI 

 

Data…… Mentor……………….. Profesor stagiar/student………………. 

Specialitatea…..Facultatea 

Faceţi scurte observaţii în spaţiile de mai jos:                              

1. Organizarea clasei la începutul orei 

Începe ora într-un mod organizat? 

Reuşeşte profesorul stagiar /studentul  sã capteze atenţia elevilor? 

 

2. Accesul la mijloacele şi materialul didactic 

Se distribuie materiale didactice? 
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Se face distribuirea materialelor în mod operativ sau/şi sunt deja pregătite? 

 

3. Caracterul adecvat al lecţiei 

Este conţinutul lecţiei adecvat caracteristicilor psihoindividuale si devârstă ale elevilor? 

Au activităţile un grad de dificultate potrivit sau sunt prea grele/uşoare? 

Sunt strategiile de organizare ale clasei orientate spre scopul lecţiei? 

    

4. Caracterul clar şi precis al instrucţiunilor 

Ştiu/Inteleg elevii întotdeauna să facă ce li se cere? 

Sunt instrucţiunile clare?  

 

 

5. Monitorizare 

Urmăreşte Profesorul stagiar /studentul progresul elevilor în cadrul lecţiei ? 

Există momente când unii elevi pot pretinde, pe drept cuvânt, că nu ştiu ce trebuie să facă ? 

 

6. Comportamentul elevilor 

Respectă Profesorul stagiar /studentul măsurile de apreciere şi sancţionare stabilite în şcoală ? 

Este clasa, în general, disciplinată şi orientata spre sarcina de lucru ? 

Daţi un exemplu de indisciplina la ore (poate fi unul minor) : 

Ce s-a întâmplat ? 

Ce a făcut Profesorul stagiar /studentul? 

Cum a/au reacţionat Profesorul stagiar /studentul/elevii ? 

 

7. Sfârşitul orei 

Se încheie lecţia în mod corespunzător ? 

Au elevii ocazia să demonsteze ce au învăţat ? 

 

8. Alte comentarii asupra lectiei 

Privită în ansamblu, ce aspecte pozitive a avut lecţia ? 

Căror aspecte ale lecţiei ar trebui să li se acorde mai multă atenţie ? 

 

Semnătura…………………(mentor)…………….. (Profesor stagiar/student) 

.  

  



50 

 

FIȘĂ DE DIALOG PROFESIONAL 

 

Faceţi câteva copii ale acestei fişe pentru a ţine evidenţa întâlnirilor 

Întâlnire cu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Data stabilita_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ora_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Agenda_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

Note_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Obiective propuse_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________  

Data pentru următorul dialog şi revizuire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Sinteza lectiei observate 

Data………. Mentor……………….. Profesor stagiar/ student………………. Clasa….. 

Subiectul lecţiei: 

Aspectele pozitive ale lecţiei: 

Aspecte ce trebuie luate în considerare: 

Sarcini/acţiuni pentru viitor: 

Semnături:    

__________________ (Mentor)         __________________ (Profesor stagiar/student) 

 

EXEMPLE DE OBIECTIVE ȘI PLANURI DE ACȚIUNE 

 

 

Exemplul 1 

Obiective: 

Îmbunătăţirea controlului asupra comportamentului elevilor prin utilizarea de strategii noi şi prin 

aplicarea regulamentului şcolii; 

Folosirea mai eficientă a  timpului prin stabilirea de priorităţi; 

Managementul proiectelor; 
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Îmbogăţirea cunoştinţelor despre rolul dirigintelui: completarea fişelor individuale,  sprijinirea şi 

monitorizarea fiecărui elev; 

Iniţierea în organizarea de activităţi  extracurriculare (de exemplu cercul de creaţie  literară); 

Perfecţionarea profesională în domeniul specialităţii; 

Îmbunătăţirea cunoştinţelor de notare şi evaluare pe baza criteriilor stabilite pentru examene  
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Exemplul 1 

Obiectivele şi planul de acţiune pentru stagiatură 

Obiective 

Acţiuni de 

îndeplinit şi de 

către cine/ de 

către profesorul 

stagiar 

Criterii de succes Resurse 
Termen de 

realizare 

Data 

revizuirii 

1.Îmbunătăţirea 

controlului asupra 

comportamentului 

elevilor 

 

 

 

 

Furnizarea unei 

game largi de 

strategii didactice 

pentru profesorii 

stagiari 

schimb de 

experienţă şi soluţii 

cu  mentorul sau 

alţi profesori cu 

experienţă din 

şcoală; 

frecventarea unui 

curs de 

perfecţionare 

adecvat; 

observarea unor 

practici eficiente la 

mai mulţi colegi cu 

experienţă. 

Comportament 

adecvat al elevi lor la 

orele observate de 

mentor, şeful 

catedrei, director 

3.Observarea 

unei lecţii pe zi; 

4. Predare în 

echipă 

 

Octombrie 

 

 

2.Managementul 

timpului; arta ordonării 

priorităţilor în mod 

efficient/ arta 

prioritizării activităților 

Întâlniri cu 

mentorul sau alţi 

profesori cu 

experienţă pentru a 

discuta tehnici de 

economisire a 

timpului 

Capacitatea de a 

respecta termenele 

limită pentru 

rapoarte,  

caracterizarea 

elevilor, examinarea 

elevilor 

Întâlniri din 2 

în 2 săptămâni 

cu mentorul 

Obiectiv 

permanent 

 

 

3. Organizarea clasei 

pentru elaborarea de 

proiecte 

 

 

Observarea 

profesorilor cu 

experienţă. 

Studierea 

bibliografiei. 

Modele de 

proiecte. 

Realizarea unui 

plan de proiect 

împreună cu 

mentorul sau alt 

profesor de aceeaşi 

specialitate 

 

Cunoaşterea etapelor 

în realizarea unui 

proiect. 

Monitorizarea 

eficientă a grupelor. 

Produsele elevilor. 

Folosirea proiectului 

ca metodă alternativă 

de evaluare 

Activitate la 

nivelul catedrei. 

Cursuri de 

perfecţionare. 

Predare în 

echipă. 

Modele de 

proiecte. 
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4.Extinderea 

cunoştinţelor despre 

rolul dirigintelui 

Participarea la 

perfecţionare şi la 

ore deschise la 

comisia diriginţilor. 

Demonstrează 

cunoaşterea elevilor 

în alcătuirea fişelor 

individuale. Îşi 

fixează obiective 

adecvate pentru ora 

de dirigenţie 

Asistenţe la ore. 

Planificarea 

orelor de 

dirigenţie.   

Pe întreg 

anul şcolar 

 

Începutul 

semestrului 

II. 

5. Organizarea de 

activităţi extracuriculare 

Contactarea şefului 

catedrei pentru 

planificarea de 

activităţi 

extraşcolare 

Participarea elevilor 

la activităţile 

extracuriculare 

Timp alocat 

planificării 

împreună cu 

şeful catedrei. 

Pe 

parcursul 

întregului 

an şcolar  

Începutul 

semestrului 

II. 

6.Continuarea 

perfecţionării 

profesionale în 

specialitatea sa 

 

Conducerea şcolii 

informează 

Profesorul stagiar 

/studentul stagiar 

despre cursuri de 

perfecţionare. 

Înscrierea la un 

curs de 

perfecţionare. 

Se constată folosirea 

unei game largi de 

metode,  procedee, 

materiale auxiliare la 

clasă 

Timp alocat 

discuţiilor cu 

mentorul, 

membrii 

catedrei. 

Costul cursului. 

Tot anul 

şcolar 

 

Începutul 

semestrului 

II. 

7. Îmbunătăţirea 

cunoştinţelor despre 

notare, evaluarea 

cunoştinţelor la 

examenele de evaluare 

nationala, bacalaureat , 

etc. 

Împărtăşirea 

experienţei pozitive 

în ce priveşte 

notarea şi evaluarea 

şi adaptarea 

programei la 

obiectivele 

evaluării 

Notarea elevilor 

reflectă respectarea 

criteriilor date 

Timp alocat 

discuţiilor 

Tot anul 

şcolar  

 

 

 

 

Semnătura  mentorului ……………………………………………. 

Data …………………… 

Semnătura Profesorul stagiar /studentului stagiar…………………………………  

   

Data………………… 
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FIŞA  DE  AUTOEVALUARE  A  STAGIARULUI 

Standardele profesionale pentru stagiatură sunt scrise cu litere cursive 

A.  Cunoştinţe şi deprinderi 
La 

angajare 

La sfârşitul 

semestrului 1 

La sfârşitul 

semestrului 2 

Demonstrează cunoaşterea  programelor şcolare pentru obiectele 

predate  prcum şi nivelele de competenţă care trbuie atinse în 

diferiţi ani de studio 

   

Cunoaşte în  profunzime materia pe care o predă,  răspunde 

competent la întrebările elevilor referitoare la materia respectivă şi 

este conştient de greşelile tipice. 

   

Înţelege modul în care învăţarea copilului este influenţată de 

dezvoltarea sa fizică, intelectuală, afectivă şi socială. 

   

Cunoaşte reglementările de protecţie a muncii specifice disciplinei 

predate. 

   

Este la  zi cu noutăţile  din domeniul predat    

B.Proiectarea demersului didactic    

Are capacitatea de a stabili cu claritate obiectivele  lecţiilor predate 

şi conţinutul lor  pe baza  programelor şcolare naţionale. 

   

Planifică activităţi de învăţare care stimulează eficient şi stârnesc 

interesul tuturor elevilor. 

   

Fixează exigenţe înalte faţă de elevi şi le propune obiective clare de 

atins. 

   

Planifică eficient activitatea didactică pe termen scurt, mediu şi 

lung. 

   

Utilizează evaluarea elevilor în vederea  optimizării proiectării 

didactice. 

   

Utilizează metode şi procedee de predare/învăţare  variate în scopul 

atingerii  obiectivelor didactice fixate. 

   

Stabileşte şi menţine o atmosferă de lucru la ore.    

Prezintă clar conţinutul, utilizând  în mod eficient materialele 

didactice auxiliare. 

   

Îşi analizează în mod critic activitatea de predare în scopul 

îmbunătăţirii eficienţei. 

   

Încurajează elevii  să-şi dezvolte propriiledeprinderi de învăţare.    

Utilizaeză strategii didactice stimulative pentru elevi în 

îndeplinirea sarcinilor de lucru. 

   

Este capabil să asigure o comportare corespunzătoare  a elevilor  

prin stabilirea  unui sistem de reguli de discpilină împreună cu 

aceştia.Poate preîntâmpinaşi rezolvea eficient eventuale abateri de 

la  regulamentul şcolar.  

   

Poate stimula formarea  responsabilităţii sociale a elevilor faţă de 

problemele  întregii şcoli şi a comunităţii. 

   

Monitorizare, evaluare, completare de documente,   informări 

şi responsabilităţi 

   

Este capabil să aprecieze măsura în care au fost atinse obiectivele 

instructive propuse pentru optimizarea predării. 

   

Notează regulat lucrările elevilor şi monitorizează activitatea 

acestora. Oferă elevilor feedback oral sau în scris pentru fixarea de 

noi sarcini. 

   

Cunoaşte reglementările în vigoare privind notarea elevilor şi 

completarea documentelor şcolare. 
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Poate identifica punctele forte şi cele slabe ale elevilor şi poate 

nota răspunsurile acestora în funcţie de  obiectivele de evaluare 

stabilite 

   

Poate stabili obiective clare în vederea optimizării rezultatelor 

elevilor. 

   

Poate identifica şi sprijini elevii şi grupurile de elevi cu dificultăţi 

la învăţătură, apelînd la sprijinul psihologului şcolar 

   

D.  Alte îndatoriri profesionale    

Cunoaşte îndatoririle şi responsabilităţile Profesorul stagiar 

/studentului şi le aplică. 

   

Stabileşte relaţii eficiente de colaborare cu colegii.    

Oferă elevilor un bun exemplu de conduită personală şi 

profesională. 

   

Asigură şanse egale tuturor elevilor pentru valorificarea 

potenţialului lor. 

   

Cunoaşte rolul şi atribuţiile organelor de conducere ale şcolii.    

Poate identifica şi valorifica avantajele oferite de diversitatea 

etnică şi culturală. 

   

Poate comunica eficient cu părinţii elevilor informându-i verbal şi 

în scris asupra copiilor lor. 

   

Poate impune respectarea regulamentului şcolar, inclusiv a 

punctelor referitoare la comportament agresiv/ hărţuire 

   

Poate contribui eficient la dezvoltarea şcolii, la atingerea 

obiectivelor acesteia. 

   

Îşi poate asuma responsabilitatea propriei dezvoltări profesionale 

ulterioare şi a menţinerii la curent cu noutăţile cercetării 

pedagogice şi de specialitate. 

   

 

 

OBSERVAREA LECŢIEI 

Profesor_____________________________Observator_________________ 

Data______________ Nr. de elevi________ Ora_______ Nivel / Clasă  

Obiective______________________________________________________ 

ETAPE / 

DURATA 

TEHNICI / ACTIVITĂŢI 

Profesor                                     Elevi 

ALTERNATIVE / ÎNTREBĂRI / 

OBSERVAŢII 

 

 

 

 

 

 

  

 

FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI 

Profesor_____________________________Observator____________________ 

Data______________ Nr. de elevi________ Ora_______ Nivel / Clasă _______ 

Obiective_________________________________________________________ 

Calităţi personale şi profesionale  

Conduita profesională  

Vocea  

Cunoştinţe de specialitate  
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Capacitatea de a se relaţiona cu elevii  

Pregătirea pentru lecţie  

Claritatea obiectivelor şi motivaţia  

Varietatea activităţilor, ponderea şi alocarea timpului  

Pregătirea materialului adecvat  

Anticiparea dificultăţilor  

Cunoaşterea sistemului educaţional şi a locului lecţiei în programă  

Desfăşurarea lecţiei  

Managementul clasei  

Tehnici de prezentare  

Tehnici pentru întrebări / răspunsuri  

Tehnici de exersare şi fixare  

Ritmul şi încadrarea în timp  

Tranziţia de la o etapă la alta  

Valorificarea materialului didactic  

Conştientizarea şi corectarea greşelilor  

Dinamica clasei  

Folosirea feedback-ului în reglarea procesului predării-învăţării  

Capacitatea de adaptare / improvizare  

Tema de casă  

Creativitate / ingeniozitate  

Realizarea obiectivelor  

Reflecţie şi conştientizare  

Capacitatea de autoevaluare, evaluare a colegilor şi reacţia la feedback  

Capacitatea de a întocmi planuri de acţiune, disponibilitatea de a experimenta, 

asumarea de riscuri pentru dezvoltarea profesională 

 

Capacitatea de a lucra în echipă / independent  

Completarea documentelor şcolare  

 

Nivele de performanţă: 

10 – foarte bine  

9 – bine 

8 – destul de bine / acceptabil 

7 – satisfăcător 

4 - nesatisfăcător 

Îndrumări pentru evaluare: 

Indicaţi nivelul de performanţă pentru fiecare componentă şi scrieţi nota în 

căsuţa corespunzătoare 

Înscrieţi nivelul de performanţă doar pentru componentele care se regăsesc 

în lecţia observată 

 

DESCRIPTORI  PENTRU  FIŞA  DE  EVALUARE  A LECŢIEI 

Calităţi personale şi profesionale    

Conduita 

profesională 

 -implicare 

 -ţinută  

 -punctualitate 

Atitudine 

responsabilă, 

promptitudine şi 

implicare 

permanentă; 

dornic să 

descopere idei 

noi; prezenţă 

plăcută şi care 

impune respect; 

stil de predare 

personal şi 

pozitiv; ţinută 

Atitudine 

responsabilă şi 

implicare 

permanentă; 

prezenţă care impune 

respect; stil de 

predare pozitiv; ţinută 

adecvată; punctual; 

Atitudine destul de 

responsabilă şi 

implicare în 

majoritazea timpului; 

de obicei aspect de 

efect; fără deficienţe 

serioase în stilul de 

predare; îmbrăcăminte 

adecvată; 

punctual cu excepţia 

unor motive întemeiate; 

Ocazional implicat 

şi dornic să 

coopereze; 

personalitatea are 

impact slab; 

imperfecţiuni 

sporadice în stilul 

de predare; 

uneori întârzie 

Nu dă dovadă de 

dăruire; 

cooperare 

insuficientă; 

prezenţă slabă; 

stilul de predare 

iritant sau 

plictisitor; 

îmbrăcat 

nepotrivit; 

întârzie frecvent 
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elegantă; 

întotdeauna 

punctual; 

Voce 

-audibilitate 

-viteză/ 

inteligibilitate 

Calitate foarte 

bună a vocii; 

vorbire foarte 

clară şi 

expresivă; 

viteză adecvată; 

Calitate bună a vocii; 

vorbire clară; 

Voce audibilă; vorbire 

inteligibilă din orice 

punct al clasei; 

În majoritatea 

cazurilor voce 

audibilă; vorbirea 

inteligibilă doar de 

aproape 

Voce inaudibilă 

sau neplăcută; 

uneori vorbirea 

ininteligibilă 

Cunoştinţe de 

specialitate, 

utilizarea corectă 

a terminologiei de 

specialitate şi a 

limbii române  

Cunoaştere 

excelentă a 

conţinutului 

ştiinţific şi 

înţelegere 

profundă a 

noţiunilor 

predate. 

Capacitate de a 

le face 

accesibile 

elevilor, 

respectând 

acurateţea 

ştiinţifică. 

Posedă un 

orizont larg de 

cunoaştere, 

peste nivelul 

programei. 

Cunoaştere solidă a 

conţinutului materiei 

predate, prezentare 

corectă, conformă cu 

cerinţele programelor 

analitice. 

Este în general 

capabil de a se adapta  

la nivelul de 

înţelegere al elevilor. 

Cunoaştere bună a 

obiectului predat, 

explicaţiile sale sunt  

adecvate.  Este în 

general sensibil la 

nivelul de înţelegere al 

elevilor.  

Nivel de cunoaştere  

destul de bun; 

explicaţiile sale nu 

sunt întotdeauna 

clare. Este capabil 

să-şi adapteze 

nivelul la cel al 

elevilor doar dacă i 

se atrage atenţia 

Cunoaştere  

insuficientă a 

specialităţii 

predate, face  

greşeli de 

conţinut.  

Materia este  

greu de înţeles 

pentru elevi. 

Profesorul 

stagiar/ studentul 

nu-şi poate 

adapta nivelul la 

cel al clasei. 

Capacitatea de a 

stabili 

legătură cu elevii 

-limbajul non-

verbal  

-gestica,        

-contactul vizual, 

etc. 

Atmosferă 

plăcută, 

relaxată,  

prietenoasă; 

dialog foarte 

bun între 

profesor şi 

elevi, dând 

senzaţia 

apartenenţei la 

aceeaşi echipă; 

comunicare 

non-verbală 

excelentă. 

Atmosferă de lucru 

bună; Profesorul 

stagiar /studentul şi 

elevii cooperează 

bine; comunicare 

.non-verbală bună 

Atmosferă destul de 

plăcută în clasă; elevii 

nu-l privesc pe profesor 

ca pe un străin; 

comunicare non-

verbală adecvată 

Atmosferă de lucru 

adecvată; 

ocazională lipsă de 

cooperare; 

comunicare non-

verbală 

satisfăcătoare 

Atmosferă 

încordată sau 

neplăcută; este 

evident că 

Profesorul stagiar 

/studentul şi 

elevii nu pot 

relaţiona; lipseşte 

contactul vizual; 

limbajul non-

verbal induce în 

eroare 

Pregătirea pentru lecţie                                    

Claritatea 

obiectivelor şi 

motivaţia 

Specificare clară şi 

lucidă de obiective 

cadru realiste; 

obiective de referinţă 

adecvate; idei clare în 

vederea selectării 

criteriilor de verificare 

a realizării obiectivelor 

Obiective cadru 

clare şi realiste; 

obiective de 

referinţă 

relevante şi 

realizabile; 

modalităţi clare 

pentru 

În general obiective 

cadru raţionale, 

legate de obiective de 

referinţă realizabile; 

în general conştient 

de modul în care se 

poate verifica 

realizarea 

Obiective cadru şi de 

referinţă deobicei 

clare; câteva noţiuni 

despre modul în care 

se poate verifica 

realizarea lor 

Obiective cadru şi 

de referinţă 

nerealiste, fără 

concordanţă între 

ele; Profesorul 

stagiar /studentul 

nu are idei şi 

criterii clare 



58 

 

propuse verificarea lor obiectivelor despre modul de 

verificare a 

acestora 

Varietatea 

activităţilor, 

ponderea şi 

alocarea 

timpului 

Sensibilitate faţă de 

nevoile reale ale 

elevilor; mare varietate 

de activităţi; echilibru 

corect al timpului 

acordat activităţilor; 

reacţia elevilor este 

bine anticipată şi 

interpretată 

Sensibilitate faţă 

de nevoile reale 

ale elevilor; 

realism dovedit 

în selectarea şi 

conducerea 

activităţilor; 

echilibru 

adecvat, bună 

alocare a 

timpului; reacţia 

elevilor 

interpretată în 

mod 

corespunzător 

Se acordă atenţie 

nevoilor reale ale 

elevilor cu privire la 

echilibrul şi timpul 

acordat activităţilor; 

activităţi aplicabile şi 

rezonabil de 

motivante; reacţia 

elevilor este luată în 

considerare 

În general nevoile 

elevilor sunt luate în 

considerare; echilibru 

şi varietate de 

activităţi 

satisfăcătoare; 

alocarea timpului 

destul de bună; 

câteodată reacţia 

elevilor este greşit 

interpretată 

Prea mult sau 

insuficient timp 

acordat anumitor 

activităţi; lipsă de 

varietate în 

selectarea 

activităţilor; 

reacţia elevilor 

deseori greşit 

interpretată 

Pregătirea 

materialului 

didactic 

(adecvarea 

mijloacelor 

didactice) 

Imaginaţie şi 

originalitate în 

selectarea şi 

confecţionarea 

materialelor; materiale 

didactice relevante şi  

eficiente pentru lecţie 

şi obiective; succesiune 

logică; materialele 

didactice facilitează 

învăţarea şi o fac 

plăcută  

Materialele 

sectate cu grijă 

sau 

confecţionate în 

concordanţă cu 

lecţia şi 

obiectivele 

propuse; 

succesiune 

adecvată 

În general materialele 

vin în sprijinul 

problemelor predate; 

succesiune 

acceptabilă 

Materialele didactice 

sunt bazate în 

întregime pe manual; 

folosirea materialelor 

sporadică; succesiune 

satisfăcătoare 

Preocupare puţină 

sau dezinteres în 

selectarea 

materialelor 

didactice; 

materiale 

nepotrivite, 

nerelevante sau 

inutile; 

succesiunea crează 

confuzie 

Anticiparea 

dificultăţilor 

Dificultăţile în predare 

şi învăţare au fost 

evident cântărite şi 

acţiuni de remediere au 

fost plănuite în 

concordanţă 

Profesorul 

stagiar 

/studentul poate 

anticipa 

dificultăţile şi 

acţiunile de 

remediere în 

mod realist şi  

adecvat 

În general Profesorul 

stagiar /studentul 

anticipează 

dificultăţile în mod 

realist; planul de 

remediere este 

realizabil 

Profesorul stagiar 

/studentul încearcă să 

anticipeze 

dificultăţile; acţiunile 

de remediere plănuite 

satisfăcător 

Profesorul stagiar 

/studentul nu poate 

anticipa sau 

interpretează 

greşit dificultăţile; 

planul de 

soluţionare este 

neadecvat 

Cunoaşterea 

sistemului 

educaţional şi 

a locului 

lecţiei în 

programă 

Profesorul stagiar 

/studentul cunoaşte 

sistemul educaţional 

naţional şi locul lecţiei 

în programă 

Profesorul 

stagiar 

/studentul 

cunoaşte 

îndeajuns de 

bine sistemul 

educaţional 

naţional şi locul 

lecţiei în 

programă 

Profesorul stagiar 

/studentul este 

conştient de sistemul 

educaţional naţional 

şi locul lecţiei în 

programă 

Profesorul stagiar 

/studentul are unele 

noţiuni  despre 

sistemul educaţional 

naţional şi locul 

lecţiei în programă 

Profesorul stagiar 

/studentul nu este 

conştient/ ignoră 

locul lecţiei în 

programă 

Desfăşurarea lecţiei               

Managementul 

clasei 

Profesorul stagiar 

/studentul este 

Profesorul stagiar/ 

studentul este 

Profesorul stagiar 

/studentul este 

Câteodată 

Profesorul stagiar 

Clasa este derutată, 

dezorganizată, 
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-instrucţiuni 

-mobilitatea 

Profesorul 

stagiar 

/studentului 

-echilibrul 

atenţiei 

-capacitatea de 

a menţine 

disciplina 

-monitorizare 

întotdeauna stăpân pe 

situaţie; rezolvă 

eficient problemele 

de indisciplină; dă 

instrucţiuni clare şi 

verifică dacă elevii au 

înţeles sarcinile de 

lucru; echilibrul 

atenţiei foarte bun; 

gesturile şi mişcarea 

Profesorul stagiar/ 

studentului 

consolidează 

comunicarea; foarte 

bună monitorizare  

întotdeauna stăpân 

pe situaţie şi elevii 

sunt în general 

concentraţi asupra 

sarcinilor de lucru; 

Profesorul stagiar/ 

studentul dă 

instrucţiuni clare şi 

în mod curent 

verifică înţelegerea 

acestora de către 

elevi; bun echilibru 

al atenţiei; gesturile 

şi mişcarea 

Profesorul stagiar/ 

studentului 

facilitează 

comunicarea; bună 

monitorizare 

deobicei stăpân pe 

situaţie şi în general 

elevii sunt preocupaţi 

de sarcinile de lucru; 

instrucţiunile sunt în 

general clare, rareori 

se ivesc confuzii; de 

obicei echilibrul 

atenţiei este bun; 

gesturile şi mişcările 

Profesorul stagiar/ 

studentului nu 

împiedică 

comunicarea; 

monitorizare destul 

de bună 

/studentul pierde 

controlul clasei şi 

are dificultăţi în 

menţinerea 

preocupării 

elevilor aspra 

sarcinilor de 

lucru; 

instrucţiunile nu 

sunt întotdeauna 

destul de clare; 

nu se verifică 

înţelegerea de 

către elevi a 

sarcinilor de 

lucru; atenţia este 

inegal distribuită; 

gesturile şi 

mişcările 

Profesorul stagiar 

/studentului nu 

sunt întotdeauna 

utile; 

monitorizare 

satisfăcătoare 

Profesorul stagiar/ 

studentul nu este în 

stare să rezolve 

cazurile de 

indisciplină/ lipsa 

de concentrare a 

elevilor; 

instrucţiunile sunt 

neclare, 

contradictorii sau 

induc în eroare; 

monitorizare 

ineficientă/ 

inexistentă 

Tehnici de 

prezentare 

Profesorul stagiar 

/studentul foloseşte 

tehnici variate, 

motivante, relevante, 

contextualizate şi 

adecvate momentelor 

lecţiei 

Profesorul stagiar 

/studentul foloseşte 

tehnici 

contextualizate, 

relevante şi adecvate 

momentelor lecţiei, 

dar ele nu sunt 

totdeauna motivante 

sau variate 

În general Profesorul 

stagiar /studentul 

foloseşte tehnici 

relevante şi 

contextualizate dar nu 

întotdeauna 

motivante sau 

adecvate momentelor 

lecţiei; varietate 

redusă 

Tehnicile de 

prezentare sunt în 

majoritatea 

cazurilor 

relevante dar nu 

întotdeauna 

legate de context; 

deseori 

momentele lecţiei 

sunt confuze; 

varietate/motivaţi

e redusă 

Tehnicile de 

prezentare nu sunt 

motivante sau sunt 

nerelevante; nu sunt 

legate de context; 

nu se observă 

momentele lecţiei 

Tehnici pentru 

întrebări/ 

răspunsuri 

Relevante, variate, 

gradate, direcţionate 

şi stimulatoare pentru 

elevi 

Adecvate, gradate, 

direcţionate, destul 

de variate şi 

stimulatoare 

Adecvate, clare, ajută 

la buna desfăşurare a 

lecţiei 

În general clare şi 

adecvate, dar au 

varietate şi 

motivaţie redusă 

pentru elevi 

Nerelevante, 

neclare, monotone, 

fără tact şi aleatoare 

Tehnici de 

exersare şi 

fixare 

-echilibru între 

exerciţiile     în 

cor 

/individual/în 

perechi / 

frontale 

-varietatea 

activităţilor/ 

Profesorul stagiar 

/studentul foloseşte o 

mare diversitate de 

activităţi cu variaţii în 

modul de lucru (ex. 

în cor, individuale, în 

perechi, pe grupe, 

frontale); Profesorul 

stagiar /studentul nu 

domină clasa şi 

acordă elevilor ajutor 

Profesorul stagiar 

/studentul foloseşte 

activităţi diverse, cu 

variaţii în modul de 

lucru; Profesorul 

stagiar /studentul nu 

domină clasa şi dă 

suport lingvistic / 

informaţii adecvate; 

acordă elevilor 

posibilitate pentru 

Profesorul stagiar 

/studentul foloseşte 

unele activităţi cu 

variaţii în modul de 

lucru;  Profesorul 

stagiar /studentul nu 

este prea dominant; 

dă informaţii / suport 

lingvistic suficient şi 

acordă elevilor 

posibilitate pentru 

Varietatea 

activităţilor 

folosite de 

profesor este 

mică şi 

schimbările în 

modul de lucru 

sunt puţine; 

câteodată domină 

clasa în mod 

inutil dar acordă 

Activităţi 

monotone; nu există 

varietate în modul 

de lucru; Profesorul 

stagiar /studentul 

intervine în 

activităţile în 

perechi / grupe; nu 

reuşeşte să acorde 

suport lingvistic / 

informaţii; vorbeşte 
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tehnicilor 

-echilibrul între 

timpul de 

vorbire al 

Profesorul 

stagiar 

/studentului şi 

al elevilor 

-dezvoltarea şi 

integrarea 

deprinderilor 

eficient, informaţii 

necesare şi 

posibilitate maximă 

pentru exersarea 

limbii / dezvoltarea 

deprinderilor 

exersarea limbii / 

dezvoltarea 

deprinderilor 

exersarea limbii / 

dezvoltarea 

deprinderilor 

ajutor / suport 

lingvistic / 

informaţii la 

cererea elevilor; 

sporadic elevii au 

posibilitate să 

exerseze limba / 

dezvolte 

deprinderi 

inutil; domină 

clasa/ nu oferă 

elevilor destule 

ocazii pentru 

exersarea limbii / 

dezvoltarea 

deprinderilor 

Ritmul şi 

încadrarea în 

timp 

Lecţia este un tot 

organic, decurge în 

ritm natural; ritmul 

este adaptat la 

activităţi; foarte bună 

încadrare în timp 

Lecţia decurge lin; 

ritmul este în 

concordanţă cu 

nevoile clasei / cu 

activităţile propuse; 

bună încadrare în 

timp 

Lecţia decurge destul 

de lin; în general 

ritmul este bun; 

încadrarea în timp 

satisfăcătoare 

Câteodată fluxul 

lecţiei este 

întrerupt; uneori 

încadrarea în 

timp neadecvată 

Ritmul este prea 

alert sau prea lent; 

încadrarea în timp 

disproporţionată 

Tranziţia de la o 

etapă la alta 

Profesorul stagiar 

/studentul trece 

eficient de la o etapă 

a lecţiei la alta; 

activităţile se succed  

în mod natural; 

Profesorul stagiar 

/studentul recâştigă 

controlul asupra 

clasei uşor şi la 

momentul potrivit 

Activităţile se 

succed natural; 

Profesorul stagiar 

/studentul poate să 

recâştige controlul 

asupra clasei fără să 

întrerupă activităţile 

Uneori activităţile 

urmează una după 

alta cu pauze 

nejustificate; în 

general Profesorul 

stagiar /studentul este 

în stare să recâştige 

controlul asupra 

clasei 

Uneori activităţile 

nu se leagă; în 

anumite cazuri 

Profesorul stagiar 

/studentul 

recâştigă cu greu 

controlul asupra 

clasei 

Activităţile nu par 

a avea legătură 

între ele; este 

dificil pentru 

profesor să 

recâştige controlul 

asupra clasei 

Valorificarea 

materialelor şi 

folosirea 

materialului  

auxiliar 

Valorificate / folosite 

în mod adecvat, cu 

competenţă, eficient 

şi creativ; este clar că 

materialele facilitează 

învăţarea 

Valorificate / 

folosite în mod 

adecvat, competent 

şi eficient; 

materialele 

facilitează învăţarea 

Bună utilizare a 

materialelor / 

materialelor 

auxiliare; acestea 

sunt legate de 

problema predată 

Materialele / 

materialele 

auxiliare sunt 

utilizate dar nu la 

potenţialul lor 

maxim; ele nu 

facilitează 

întotdeauna 

învăţarea; legătura 

lor cu problema 

predată este 

uneori forţată 

Folosite neadecvat, 

ineficient  creând 

confuzie atât 

pentru profesor cât 

şi pentru elevi; 

materialele atrag 

atenţia asupra lor şi 

nu asupra 

problemei predate; 

material sărăcăcios 

sau inexistent 

Conştientizarea 

şi corectarea 

greşelilor 

 

Profesorul stagiar 

/studentul foloseşte 

strategii variate şi 

pline de tact în 

vederea semnalării, 

identificării şi 

corectării greşelilor; 

elevii interpretează 

corectarea drept un 

sprijin din partea 

profesorul 

stagiar/studentului 

Tehnicile de 

corectare sunt 

eficiente şi utile 

elevilor 

În cele mai multe 

cazuri Profesorul 

stagiar /studentul 

încearcă să corecteze 

greşelile în mod 

sistematic; elevii nu 

sunt ofensaţi de 

corectările făcute 

Profesorul stagiar 

/studentul nu ştie 

întotdeauna când 

să corecteze 

greşelile; 

câteodată 

corectarea poate 

să fie disruptivă 

sau fără tact 

Profesorul stagiar 

/studentul; 

corectează în mod 

necorespunzător; 

ignoră greşelile; 

Profesorul stagiar 

/studentul 

corectează mai 

mult decât este 

necesar sau 

corectarea este 

stânjenitoare pentru 
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elevi 

Dinamica 

clasei; 

motivarea şi 

implicarea                                                                                                     

elevilor 

Profesorul stagiar 

/studentul trezeşte, 

facilitează şi menţine 

interesul/ atenţia şi 

implicarea elevilor; 

Profesorul stagiar 

/studentul motivează/ 

implică toţi elevii în 

procesul de învăţare 

şi este receptiv la 

capacităţile/ nevoile/ 

interesul/ emoţiile lor 

diferite; Profesorul 

stagiar /studentul 

variază structurile de 

interacţiune ca să 

asigure participare 

maximă 

În general 

Profesorul stagiar 

/studentul este în 

stare să trezească, 

faciliteze şi menţină 

interesul şi 

implicarea elevilor; 

structurile de 

interacţiune sunt 

motivante şi destul 

de variate; elevii 

sunt implicaţi şi 

interesaţi mai tot 

timpul 

Profesorul stagiar 

/studentul încearcă să 

motiveze şi să 

implice pe toţi elevii 

dar participarea lor 

este inegală; 

structurile de 

interacţiune sunt 

rezonabil de variate 

Câteodată 

Profesorul stagiar 

/studentul reuşeşte 

să motiveze şi să 

implice elevii; 

structurile de 

interacţiune sunt 

destul de 

monotone; 

implicarea 

elevilor este 

sporadică 

Profesorul stagiar 

/studentul nu este 

capabil să motiveze 

sau să implice 

elevii / să menţină 

interesul lor; elevii 

par a fi plictisiţi şi 

agitaţi 

Folosirea 

feedback-ului 

în reglarea 

procesului 

predării-

învăţării 

-verificarea 

înţelegerii şi 

învăţării 

-încurajarea 

elevilor / laudă 

-evaluarea 

-notarea 

Profesorul stagiar 

/studentul verifică 

întotdeauna 

înţelegerea şi 

învăţarea; dă feedback 

constructiv, încurajând 

elevii să-şi asume 

responsabilitate în 

procesul de învăţare; 

Profesorul stagiar 

/studentul foloseşte un 

limbaj adecvat pentru 

a încuraja şi lăuda 

elevii, are criterii de 

evaluare obiective, 

solide şi sistematice; 

încurajează elevii să-şi 

autoevalueze munca şi 

progresul; notarea este 

constructivă; aceasta 

este înţeleasă şi 

apreciată de elevi  

În majoritatea 

cazurilor Profesorul 

stagiar /studentul 

verifică înţelegerea 

şi învăţarea; 

încurajează şi 

foloseşte cuvinte de 

laudă în mod 

adecvat; Profesorul 

stagiar /studentul are 

criterii de evaluare/ 

notare clare şi 

obiective, ceea ce 

încurajează 

progresul elevilor 

Din când în când 

Profesorul stagiar 

/studentul verifică 

înţelegerea şi 

învăţarea; încurajarea 

şi lauda este 

satisfăcătoare; 

Profesorul stagiar 

/studentul are criterii 

de evaluare/ notare 

rezonabil de obiective 

în mare măsură 

înţelese de elevi; 

acestea nu afectează 

în mod negativ 

atmosfera din clasă  

Profesorul stagiar 

/studentul rareori 

verifică 

înţelegerea şi 

învăţarea sau doar 

la întâmplare; 

încurajează sau 

laudă sporadic; 

criteriile de 

evaluare/ notare 

nu sunt 

întotdeauna 

definite clar şi/ 

sau înţelese de 

elevi  

Profesorul stagiar 

/studentul omite să 

verifice înţelegerea 

şi învăţarea; în 

general îi scapă 

necesitatea de a 

încuraja/ lăuda 

elevii sau îi laudă 

prea mult/ îi 

descurajează; nu 

are criterii clare de 

evaluare/ notare; de 

multe ori notele 

sunt percepute de 

elevi ca fiind 

nedrepte 

Capacitatea de 

adaptare/ 

improvizare 

Profesorul stagiar 

/studentul este flexibil, 

capabil să 

improvizeze/ să 

schimbe direcţia dacă 

o activitate  nu pare să 

fie reuşită sau să 

adopte o strategie 

diferită faţă de cea 

planificată 

Profesorul stagiar 

/studentul dă dovadă 

de flexibilitate în 

reacţiile lui, rareori 

se pierde; schimbă 

direcţia dacă o 

activitate  nu pare să 

fie reuşită; este 

capabil să 

improvizeze dacă 

este cazul 

În cele mai multe 

cazuri Profesorul 

stagiar /studentul este 

flexibil; dacă vre-o 

activitate nu pare să 

fie reuşită în cele din 

urmă Profesorul 

stagiar /studentul este 

capabil să 

improvizeze şi să 

adopte o srategie 

diferită 

Câteodată 

Profesorul stagiar 

/studentul este 

flexibil; nu este 

întotdeauna 

conştient de ce o 

activitate nu 

reuşeşte şi în 

consecinţă poate 

să reacţioneze cu 

întârziere; reacţia 

câteodată nu este 

Profesorul stagiar 

/studentul este prea 

rigid, ignoră ceea 

ce nu îi convine 

sau evenimentele 

neprevăzute; este 

deconcertat de 

întâmplările 

neaşteptate de pe 

parcursul lecţiei 



62 

 

cea adecvată 

Tema de casă 

(dacă/ când 

este necesar) 

Profesorul stagiar 

/studentul este capabil 

să ducă lecţia la bun 

sfârşit cu succes; dă 

teme de casă relevante 

care consolidează/ scot 

în evidenţă problemele 

predate; este capabil să 

explice/ verifice 

înţelegerea sarcinilor 

de lucru de către elevi: 

Profesorul stagiar 

/studentul este 

capabil să ducă 

lecţia la bun sfârşit; 

temele propuse sunt 

adecvate; în 

majoritatea cazurilor 

dă explicaţiile 

necesare şi verifică 

înţelegerea 

Profesorul stagiar 

/studentul reuşeşte să 

ducă lecţia la bun 

sfârşit; temele 

propuse în general 

sunt legate de 

problemele predate; 

Profesorul stagiar 

/studentul dă 

explicaţii rezonabil 

de clare pentru 

sarcinile de lucru 

Profesorul stagiar 

/studentul are 

dificultăţi în a 

duce lecţia la bun 

sfârşit; selectarea 

temelor de casă nu 

este întotdeauna 

cea mai potrivită; 

explicaţiile pot 

crea confuzie sau 

chiar lipsesc 

Profesorul stagiar 

/studentul nu este 

în stare să ducă 

lecţia la bun sfârşit; 

tema de casă este 

nerelevantă / 

ambiguă 

Creativitate / 

ingeniozitate 

Profesorul stagiar 

/studentul valorifică 

resursele umane în 

mod creativ; foloseşte 

materialele/ situaţiile 

cu imaginaţie; este 

capabil să transforme 

lipsurile în beneficiul 

propriu sau să le 

compenseze la 

maximum  

    

Realizarea 

obiectivelor 

Toate obiectivele 

propuse sunt realizate 

la maximum posibil  în 

contextul lecţiei 

Majoritatea 

obiectivelor propuse 

în lecţie sunt 

realizate 

Obiectivele sunt 

realizate într-o 

măsură rezonabilă în 

contextul lecţiei 

Obiectivele lecţiei 

sunt realizate 

parţial 

Obiectivele nu sunt 

realizate în măsura 

aşteptată în 

contextul lecţiei 

 

Reflecţie şi conştientizare   

 

 Capacitatea de 

autoevaluare/eva

luare a colegilor 

şi recţia la 

feedback 

Profesorul 

stagiar 

/studentul dă 

dovadă de 

capacitate de 

autoevaluare şi 

de evaluare a 

colegilor; este 

foarte 

cooperant în 

procesul de 

evaluare, 

propune 

direcţii de 

perfecţionare; 

este necritic; 

reacţionează la 

feedback în 

mod 

constructiv  

În general 

Profesorul stagiar 

/studentul dă 

dovadă de 

capacitate de a 

reflecta aspra 

performanţei 

proprii/ a  

colegilor; este 

cooperant în 

discuţiile post-

lecţie; este capabil 

să facă sugestii 

practice pentru 

dezvoltarea 

profesională; este 

necritic şi în mare 

reacţia la fedback 

este constructivă  

Profesorul stagiar 

/studentul are nevoie 

de ghidare în vederea 

reflectării asupra 

performanţei proprii 

şi pentru a se 

autoevalua sau a-şi 

evalua colegii; în 

general este 

cooperant în 

discuţiile post-lecţie; 

este deschis la 

sugestii şi poate da 

sugestii pentru 

dezvoltarea 

profesională 

Profesorul stagiar 

/studentul are 

dificultăţi în 

autoevaluare/ 

evaluarea 

colegilor; în 

general este 

cooperant în 

discuţiile post-

lecţie dar nu 

întotdeauna poate 

să ofere 

alternative 

posibile/ sugestii; 

câteodată ezită să 

accepte sugestii 

Profesorul stagiar 

/studentul are 

neclarităţi în ceea 

ce priveşte punctele 

forte / slabe proprii 

şi ale colegilor sau 

nu este conştient de 

acestea; reacţia lui 

la evaluarea 

celorlalţi este 

neconstructivă; nu 

se poate 

autoevalua; nu 

poate să facă 

sugestii pentru 

dezvoltarea 

profesională; de 

multe ori este critic 

Capacitatea de a Profesorul Profesorul stagiar Profesorul stagiar Profesorul stagiar Profesorul stagiar 
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întocmi planuri 

de acţiune, 

disponibilitatea 

de a experimenta, 

asumarea de 

riscuri pentru 

dezvoltarea 

profesională 

stagiar 

/studentul este 

capabil să 

planifice acţiuni 

de viitor 

eficiente, este 

dispus să 

experimenteze / 

gata să-şi asume 

riscuri pentru 

dezvoltarea 

profesională 

/studentul este 

capabil să-şi 

planifice acţiunile 

de viitor în mod 

adecvat; în 

general este 

dispus să 

experimenteze / 

să-şi asume riscuri 

pentru dezvoltarea 

profesională 

/studentul este în 

general capabil să 

întocmească planuri 

de viitor pentru 

autodezvoltare; doar 

ocazional este dispus  

să-şi asume riscuri şi 

nu îndrăzneşte să 

experimenteze 

/studentul are 

nevoie de ajutor în 

planificarea 

acţiunilor de 

viitor; dă dovadă 

de disponibilitate 

la experimente / 

de a-şi asuma 

riscuri minore 

dacă este 

îndrumat 

/studentul este 

incapabil să înveţe 

din experienţele 

proprii sau ale 

altora; nu poate să 

întocmească 

planuri de viitor 

fără ajutor; nu este 

dispus să-şi asume 

riscuri sau să 

experimenteze 

Capacitatea de a 

lucra în echipă / 

independent 

Profesorul 

stagiar 

/studentul este 

conştient de 

rolul său într-o 

echipă de 

profesionişti şi 

este capabil să 

dezvolte relaţii 

eficiente de 

lucru cu ceilalţi 

membrii ai 

echipei dar 

poate lucra bine 

şi independent 

Profesorul stagiar 

/studentul este 

capabil să 

dezvolte relaţii 

adecvate de lucru 

în echipă; în 

general poate să 

lucreze bine în 

mod independent 

când este nevoie 

În general Profesorul 

stagiar /studentul este 

capabil să lucreze în 

echipă dar se implică 

numai parţial şi 

câteodată se 

mulţumeşte cu un rol 

pasiv / minor; 

deobicei este capabil 

să lucreze 

independent 

Profesorul stagiar 

/studentul acceptă 

munca în echipă 

dar are dificultăţi 

în integrare; este 

posibil să se 

bazeze prea mult 

pe ajutorul 

celorlalţi; s-ar 

putea să nu fie 

întotdeauna 

capabil să lucreze 

fără ghidare 

Profesorul stagiar 

/studentul  nu poate 

ori nu vrea să 

lucreze în echipă; 

sau nu îndrăzneşte / 

nu este pregătit / 

este nesigur pe el 

pentru a lucra 

independent 

Completarea 

documentelor 

şcolare 

Profesorul 

stagiar 

/studentul 

cunoaşte 

diferitele tipuri 

de documente 

şcolare şi le 

poate completa 

fără dificultate 

Profesorul stagiar 

/studentul poate 

completa în mod 

corect cele mai 

importante 

documente şcolare 

În general Profesorul 

stagiar /studentul este 

capabil să completeze 

cele mai importante 

documente şcolare 

Profesorul stagiar 

/studentul are 

dificultăţi în 

completarea 

documentelor 

şcolare în mod 

corect 

Profesorul stagiar 

/studentul nu este 

conştient de 

necesitatea de a 

completa 

documentele 

şcolare în mod 

corect 

 

 

FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI 

 

Unitatea de învăţământ:  

Data: .......................... 

Numele şi funcţia cadrului didactic inspectat/asistat: .......................................................... 

Specialitatea: ............................................ 

Clasa: ............. 

Numărul de elevi prezenţi şi numărul de elevi absenţi: ......................................... 

Disciplina/disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenţa:........................................ 

Unitatea de învăţare/unităţile de învăţare: .......................................................................... 

Tema lecţiei/temele lecţiilor: ................................................................................................ 

Tipul lecţiei/tipurile lecţiilor: ................................................................................................. 
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Tipul inspecţiei: ............................................................................ 

Numele inspectorului/metodistului:..................................................................................... 

Aspect Criterii de evaluare Constatări/Aprecieri Recomandări 

1 2 3 4 

Evaluarea 

activităţii 

cadrului didactic 

Planificarea şi proiectarea activităţii didactice 

- Planificarea activităţii didactice 

- Proiectarea activităţii didactice 

- Corelarea elementelor proiectării didactice 

- Tipul, calitatea şi diversitatea strategiilor şi 

metodelor didactice incluse în cadrul proiectării 

activităţilor didactice de predare-învăţare-

evaluare 

- Elemente de creativitate în selectarea 

strategiilor şi metodelor didactice 

- Elemente de tratare diferenţiată a elevilor, 

incluse în cadrul proiectării didactice, în special 

a elementelor care vizează elevii cu nevoi 

speciale 

Desfăşurarea activităţii didactice 

- Concordanţa activităţii didactice realizate cu 

planificarea şi proiectarea didactică propusă 

- Cunoaşterea conţinuturilor disciplinei 

- Corectitudinea ştiinţifică a conţinuturilor 

transmise 

- Organizarea informaţiilor transmise 

- Claritatea explicaţiilor 

- Strategia didactică realizată: 

-- metode şi procedee utilizate 

-- activităţi de învăţare 

-- forme de organizare a activităţilor elevilor 

-- mijloace de învăţământ 

- Respectarea particularităţilor clasei de elevi 

(ritm de lucru, accesibilizarea conţinuturilor, 

predarea diferenţiată, sarcini suplimentare) 

- Integrarea elementelor de evaluare în cadrul 

strategiei didactice (tipuri de evaluare, metode) 

- Conducerea activităţii didactice (stil de 

conducere, crearea motivaţiei necesare, 

încurajarea elevilor şi stimularea interesului 

pentru studiu, dozarea sarcinilor, comunicarea 

cu elevii) 

- Tema pentru acasă ( modul de utilizare, volum, 

individualizare) 

    

Evaluarea 

activităţii elevilor 

Atitudinea faţă de învăţare 

- Atitudinea şi responsabilitatea elevilor faţă de 

rezolvarea sarcinilor de lucru din clasă şi a 

sarcinilor de lucru pentru acasă 

- Relaţiile elevilor cu profesorul, colaborarea cu 

acesta în procesul de învăţare 

- Relaţiile elevilor cu colegii, colaborarea cu 

aceştia în procesul de învăţare 

Competenţele dobândite de elevi 
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- Competenţele şi nivelul competenţelor 

specifice disciplinei demonstrate de elevi 

(cunoştinţe, deprinderi, atitudini) 

- Gradul de utilizare a cunoştinţelor, 

deprinderilor şi atitudinilor în contexte noi de 

învăţare 

- Progresul realizat de elevi în timpul lecţiei 

Alte componente 

şi observaţii 

Mediul educaţional 

- Locul de desfăşurare la unitatea de învăţământ 

a lecţiei 

- Dispunerea mobilierului în funcţie de activitate 

- Dotarea, resursele materiale şi auxiliarele 

curriculare utilizate în lecţie 

- Expunerea materialelor/lucrărilor elevilor 

- Atmosfera generală în clasă 

Alte observaţii 

    

 

Numele şi prenumele persoanei care realizează inspecţia/asistenţa 

.............................................................................. 

Semnătura 

.......................... 

NOTĂ: Fiecare oră de inspecţie/asistenţă a lecţiei se evaluează acordându-se în mod 

corespunzător unul din calificativele: foarte bine (FB); bine (B); acceptabil (A); slab (S). În cazul 

în care se realizează mai mult decât o oră de inspecţie/asistenţă se vor menţiona, după caz, toate 

disciplinele la care se realizează inspecţia/asistenţa, unităţile de învăţare, temele lecţiilor şi 

tipurile de lecţie vizate. 
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SITOGRAFIE 

 

 Sistemul de învățământ francez constituie o sursă de idei, bune practici, sugestii de 

abordare a unor aspecte din sfera didactică și metodică, așadar propunem câteva repere 

sitografice: 

http://onisep.fr 

www.onisep.fr 

Éducation.gouv.fr  - http://www.education.gouv.fr/ 

Éduscol - http://eduscol.education.fr/ 

CNDP 

 ONISEP - - http://onisep.fr 

CNED 

Sites académiques 

Tenue de classe 

 

Textes de référence 

1. Professionnalisation des formations pour les étudiants se destinant aux métiers de 

l'enseignement - circulaire n° 2011-157 du 14-09-2011 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57476 

2. Bulletin officiel n°20 du 19 mai 2011 

Dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation des enseignants stagiaires des 

premier et second degrés et des personnels d'éducation stagiaires 

http://www.education.gouv.fr/cid56122/menh1108044c.html 

3. Bulletin officiel n°2 du 13 janvier 2011 

Formation à la tenue de classe des professeurs et conseillers principaux d'éducation 

stagiaires et des personnels enseignants et d'éducation des établissements relevant du 

programme Clair 

http://www.education.gouv.fr/cid54518/mene1001091c.html 

4. Bulletin officiel n°18 du 5 mai 2011 

Circulaire n°2011-071 du 5 mai 2011 - Préparation de la rentrée 2011 

http://www.education.gouv.fr/cid55941/mene1111098c.html 

5. Bulletin officiel n°13 du 31 mars 2011 

Orientations pour la formation continue des personnels enseignants du ministère de 

l'Education nationale 

http://www.education.gouv.fr/cid55578/mene1100119c.html 

6. Dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation des enseignants stagiaires des 

premier et second degrés et des personnels d'éducation stagiaires Bulletin officiel de 

l’Éducation nationale n°13 du 1er avril 2010 

http://www.education.gouv.fr/cid50946/menh1005426c.html 

7. Définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers 

principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier  

arrêté du 12-5-2010 - J.O. du 18-7-2010 

http://www.education.gouv.fr/cid52614/menh1012598a.html 

http://onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/
http://www.cndp.fr/
http://www.onisep.fr/
http://onisep.fr/
http://www.cned.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid167/les-academies-et-les-inspections-academiques.html
http://www.cndp.fr/tenue-de-classe
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57476
http://www.education.gouv.fr/cid56122/menh1108044c.html
http://www.education.gouv.fr/cid54518/mene1001091c.html
http://www.education.gouv.fr/cid55941/mene1111098c.html
http://www.education.gouv.fr/cid55578/mene1100119c.html
http://www.education.gouv.fr/cid50946/menh1005426c.html
http://www.education.gouv.fr/cid52614/menh1012598a.html
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8. Définition des compétences à acquérir par les professeurs, documentalistes et conseillers 

principaux d'éducation pour l'exercice de leur métier  

circulaire n° 2010-105 du 13-7-2010 

http://www.education.gouv.fr/cid52615/menh1011260c.html 

9. Modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires arrêté du 

12-5-2010 - J.O. du 18-7-2010 

http://www.education.gouv.fr/cid52616/menh1012586a.html 

10. Modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de 

l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'Éducation  

arrêté du 12-5-2010 - J.O. du 18-7-2010 

http://www.education.gouv.fr/cid52617/menh1012593a.html 

11. Modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du 

second degré stagiaires  

arrêté du 12-5-2010 - J.O. du 18-7-2010 

http://www.education.gouv.fr/cid52618/menh1012594a.html 

12. Organisation de stages pour les étudiants en master se destinant aux métiers de 

l'enseignement  

circulaire n° 2010-102 du 13-7-2010 

http://www.education.gouv.fr/cid52619/menh1012605c.html 

13. Missions des maîtres formateurs et des maîtres d'accueil temporaire  

circulaire n° 2010-104 du 13-7-2010 

http://www.education.gouv.fr/cid52620/mene1013103c.html  

14. Missions des professeurs conseillers pédagogiques contribuant dans les établissements 

scolaires du second degré à la formation des enseignants stagiaires  

circulaire n° 2010-103 du 13-7-2010 

http://www.education.gouv.fr/cid52621/mene1013096c.html 
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