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Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
prin activităţi de mentorat
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru
Învăţământul Preuniversitar a demarat la 1 noiembrie 2008 proiectul „Dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”, proiect selectat în cadrul
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POS DRU) şi
cofinanţat din Fondul Social European.
Proiectul se va derula pe o perioada de 3 ani, fiind implementat în parteneriat cu Educaţia
2000+ Consulting şi Millenium Design Group.
Proiectul se aplică într-un context în care sistemul românesc de învăţământ este caracterizat
printr-un proces de restructurare şi îmbunătăţire dinamic, urmărind formularea unei oferte
educaţionale optimizate în raport cu nevoile de cunoaştere şi de dezvoltare ale elevilor, cu
provocările societăţii cunoaşterii şi cu cerinţele de calitate şi de eficienţă cerute de procesul de
integrare efectivă în Uniunea Europeană.
Obiectivul general al proiectului este de a asigura accesul la un învăţământ de calitate pentru
elevii din localităţile defavorizate prin intermediul dezvoltării profesionale continue a cadrelor
didactice din învăţământul obligatoriu (clasele I-IX).
Proiectul îşi propune să desfăşoare activităţi de mentorat la nivelul şcolii, contribuind astfel în
mod direct la îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice şi a formatorilor (mentorilor) şi
acordându-le acestora un sprijin semnificativ în carieră.
Proiectul urmăreşte:
 Sa optimizeze calificarea cadrelor didactice din mediul rural şi din mediul urban
defavorizat şi să le abiliteze în construirea unei oferte educaţionale moderne şi diversificate,
centrată atât pe nevoile de dezvoltare ale elevilor, cât şi pe nevoile specifice comunităţii locale,
care să corespundă standardelor naţionale de calitate;
 Să structureze un set de competenţe profesionale cadrelor didactice care să permită
formarea la elevi a unor capacităţi de învăţare de-a lungul întregii vieţi, precum şi de integrare
socială armonioasă, inclusiv sporirea şanselor de a urma parcursuri de învăţare ulterioare
care să le faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi
inclusivă;
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 Să ofere celor 29.000 de cadre didactice şi a celor 2.720 de şcoli incluse în proiect
resurse de predare şi de învăţare în vederea îmbunătăţirii etosului şi culturii instituţionale a
şcolii (promovarea unor valori comportamentale şi reducerea violenţei în şcoală, dezvoltarea
adecvată a unei oferte curriculare la decizia şcolii şi întărirea legăturii şcoală-comunitate,
aplicarea în practica imediată a principiilor educaţiei incluzive), în vederea diversificării
cunoştinţelor şi practicilor cu privire la managementul orelor de curs, la implementarea
strategiilor educaţionale moderne, a unor metode eficiente şi individualizate de predare şi de
evaluare continuă a cunoştinţelor şi deprinderilor elevilor; şi
 Să stimuleze şi să sprijine cadrele didactice în construirea unei oferte educaţionale
care să ia în considerare elevii cu caracteristicile lor individuale (mediul social de provenienţă,
contextul etno-cultural, ritmul individual de dezvoltare şi de învăţare etc.)

Activităţile planificate pentru primul semestru al proiectului constau în:
1.
organizarea conferinţei de prezentare a proiectului (martie 2009)
2.
selecţia celor aproximativ 50 de mentori şi formarea iniţială a acestora
3.
desfăşurarea activităţilor de mentorat în şcoli, desk-monitoring şi raportarea activităţii
întreprinse
4.
organizarea şi lansarea procedurilor de achiziţii pentru bunuri şi servicii necesare în
derularea proiectului
5.
desfăşurarea activităţilor de monitorizare
Pentru mai multe informaţii privind proiectul pentru „Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice prin activităţi de mentorat”, puteţi contacta echipa UMPIP la adresa de mai jos:
Str. Spiru Haret nr. 10-12, etaj 2,
sector 1, 010176, Bucureşti
Telefon: 021 305 59 99
Fax: 021 305 59 89
e-mail: office@pmu.ro
http://mentorat.pmu.ro

