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În perioada 31 august – 2 septembrie 2009, în cadrul proiectului „Dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice prin activităţi de mentorat” a avut loc la Bucureşti prima sesiune de followup pentru formarea mentorilor. Alături de formarea iniţială, această activitate de follow-up
vizează constituirea unui grup de 50 de formatori cu experienţă solidă în domeniu, la nivel
naţional.
La sesiune au participat echipa de mentori din proiect precum şi membri ai echipei de
implementare a proiectului.
Obiectivele specifice ale sesiunii au vizat:
-

Identificarea şi diseminarea bunelor practici din activitatea de implementare a
programului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice

-

Colectarea de feed-back de la echipa de mentori privind mecanismele şi procedurile
de implementare precum şi privind impactul activitatii de mentorat la nivelul şcolilor

-

Revizuirea şi definitivarea planificării interventiei mentorilor în teren în primul
semestru al anului şcolar 2009-2010

Cu această ocazie a fost realizată şi instruirea echipei de mentori pentru utilizarea portalului
de proiect şi a aplicaţiilor software conexe în scopul facilitării activităţii de planificare şi de
raportare, dar şi pentru utilizarea platformei de eLearning. Mentorii au primit informaţiile
necesare pentru a putea utiliza portalul atât ca mijloc de diseminare a informaţiilor cât şi ca
instrument de susţinere a activităţilor de formare asistată la distanţă a cadrelor didactice.
Învăţătorii şi profesorii vor fi încurajaţi să se înscrie şi să utilizeze portalul pe parcursul
mentoratului.
Un spaţiu amplu în cadrul sesiunii de follow-up a fost dedicat discutării problemelor reale pe
care mentorii le întâmpină în teren: colaborarea cu şcolile şi cu inspectoratele şcolare
judeţene în vederea planificării optime a activităţii de mentorat, fluctuaţia personalului
didactic, modalităţi eficiente de colectare, sintetizare, utilizare şi de raportare a datelor din
teren. Un accent deosebit a fost pus pe colectarea şi raportarea de informaţii calitative
privind: analiza nevoilor de formare, modalităţile de adaptare a ofertei de formare şi impactul
mentoratului in sistem.
Au fost revizuite modalităţile de raportare financiară astfel încât acestea să permită
fluidizarea alocării resurselor necesare susţinerii activităţii mentorilor şi respectarea cerinţelor
OI POSDRU.
Următoarea sesiune de follow-up este planificată în luna septembrie 2010.
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