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Cuvânt introductiv 

 
 

INDUCAS, proiect-pilot coordonat de European Schoolnet1, finanțat de 
Comisia Europeană2, a abordat două întrebări principale: 

• Cum pot fi sprijinite mai bine cadrele didactice debutante printr-o 
rețea dedicată care facilitează dialogul între acestea? 

• Cum ar putea un spațiu similar să susțină o rețea de mentori care 
să-și dezvolte practica în cadrul propriei comunități, în beneficiul cadrelor 

didactice debutante aflate în grija lor? 
 

Cadre didactice debutante (cu o experiență la catedră de mai puțin de 
3 ani) și mentori din Italia, Franța, Suedia și România au participat la acest 

proiect, în faza pilot a INDUCAS (2017-2018), lucrând în cadrul a patru 

comunități (una pentru fiecare țară, în limba națională) pentru cadrele 
didactice debutante și patru comunități (una pentru fiecare țară, în limba 

națională) pentru profesori cu experiență și abilități de mentorat. 
 

Din România au participat, în perioada 1 septembrie 2017 – 31 martie 
2018, 184 de mentori. Activitățile derulate au ca produs final prezentul ghid. 
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Ce este un profesor bun? Ce este un mentor bun? 

 
Motto:  

„Şi orice cale-ncepe cu un pas, 
Când visezi cu-adevărat şi uiţi de ceas 

Şi faci paşi spre ce vrei să fii tu, 
Chiar dacă lumea-i mare, atât de mare, atât de mare, iar tu atât de mic, 

Tu ştii că este-un loc în drum spre care 
Nu poţi fi oprit, 

 
Unde 

Cineva mereu te-aşteaptă, 
Unde 

Ploile mărunte spală toamnă după toamnă praful de pe străzi, 

Unde 
Ochii care nu se văd, nu se uită, 

Unde-n 
Dimineţi lumea se salută 

Și vezi zâmbete nu doar în fotografii.”3 
 

Carla’s Dreams, 2016 Global Records 
 

Cristina Anton: A fi un profesor bun este o competență care se învață în 
ani de practică şi de greşeli din care învățăm în permanență. Este o 

competență necesară oricărui om, pentru că oamenii comunică, cu partenerii 
de viață, cu copiii proprii, cu prietenii, cu colegii de serviciu. Este o 

competență universală. Privind lucrurile din această perspectivă, a fi 
profesor devine o profesie dificilă şi solicitantă, o profesie între alte profesii, 

care ne dezvoltă calități valoroase pentru viață. În permanență suntem puşi 

în situații în care transmitem informații de tot felul, celorlalți. Deci, mai 
mereu avem nevoie de competența de a fi un profesor bun, pentru o 

comunicare de calitate şi eficientă. Nimeni nu se naşte învățat... deprindem 
totul pe drum, de la profesorii noştri, adulții cu autoritate din viața noastră.  

Ce au putut face ei, nu e responsabilitatea noastră. Însă ce alegem să facem 
noi, ESTE! 

 
Dorina Marin: Atitudinile profesorului faţă de procesul instrucţional şi faţă de 

elev, reprezentările sociale cu care operează, modul în care percepe elevii, 
autocunoaşterea, concepţia despre viaţă şi despre lume şi viaţă, satisfacţiile  
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şi insatisfacţiile personale constituie ceea ce specialiştii numesc „agenda 

ascunsă” sau curriculum implicit. Elevii învaţă implicit să se raporteze la 
actul învăţării în sine, cu blazare sau cu entuziasm, cu siguranţă sau cu 

îndoială, cu superficialitate sau cu simţ de răspundere, aşa cum receptează 
ei atitudinea profesorului faţă de activitatea pe care o desfăşoară. O mare 

cantitate de informaţie cu privire la aşteptările profesorilor cu privire la ei 
este codificată în mesaje nonverbale (încrederea sau neîncrederea în 

capacităţile lor) şi determină răspunsuri nonverbale (plictiseală, descurajare, 
frustrare sau, dimpotrivă, optimism şi disponibilitate pentru efortul aşteptat 

de la ei), influenţând elevii mai mult decât cele verbale. Un bun învăţător 
trebuie: 

• să cunoască elevii şi mediul socio-cultural din care provin;  
• să acorde atenţie dinamicii clasei;  

• să selecteze şi să îmbogăţească reprezentările existente;  

• să înceapă prin a explora şi descoperi ce copiii ştiu deja;  
• să comunice eficient pentru a conştientiza sarcinile de predare;  

• să dialogheze, nu să transmită doar simple informaţii;  
• să exerseze abilitatea de interpretare şi observare a comportamentelor;  

• să găsească metode şi procedee de stimulare a învăţării diferenţiate şi 
individualizate.     

Profesorul este artistul care modelează şi stimulează creator 
gândirea copilului. De el depinde dezvoltarea ulterioară a copiilor. Educaţia 

contemporană trebuie adaptată vârstei copiilor, pentru a le stimula interesul 
şi pentru a atinge obiectivele propuse. În opinia mea, acest lucru presupune 

împletirea unor elemente de joc, de voie bună, cu informaţii utile despre 
viaţa şi activităţile copiilor de pretutindeni. Atunci când elevii învață altfel, 

devin mai creativi, mai motivați, conștientizează că se pot afirma prin munca 
lor, că pot coopera cu ceilalți, că au oportunități de învățare diferite, în 

contexte noi. 

 
Angela Rotaru: 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. 
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Florina Popescu:  

Viorica Stănescu4 menționează că „un mentor ar trebui să aibă competențele 
personale și profesionale necesare pentru a răspunde nevoilor cadrelor 

didactice debutante și a crea o relație personală și profesională cu aceștia. 
Mentorul ideal este o persoană care ar trebui să aibă următoarele calități: 

a) competență și experiență profesională (un profesor  bine pregătit 
profesional, bun manager al clasei, care se simte confortabil în funcția de 

profesor, care cunoaște politicile și procedurile din domeniul educațional, 
colaborează bine cu elevii, părinții, colegii, are disponibilitate  pentru 

învățarea pe parcursul întregii vieți); 
b) atitudine și caracter (model pentru alte cadre didactice, dedicat profesiei 

didactice, disponibilitate pentru a face schimb de informații și de idei cu 
ceilalți colegi, flexibil, deschis la minte, cu umor, optimism și gândire 

pozitivă); 

c) abilități de comunicare de ordin superior (este capabil să elaboreze 
strategii eficiente de instruire și evaluare, să comunice eficient prin 

conversație euristică, vorbire clară și eficientă, să ofere feed-back în mod 
pozitiv și productiv, să ofere încurajare emoțională și morală, să utilizeze e-

mail și alte mijloace moderne de comunicare modernă în mod eficient, să 
dovedească entuziasm, pasiune pentru predare, discreție și 

confidențialitate); 
d) abilități interpersonale (este capabil să dovedească empatie, modestie, 

este ușor abordabil, poate să comunice ușor cu cei din jur, să mențină o 
relație profesională de încredere, să manifeste atenție față de problemele 

politice, de discriminare, multiculturalitate și diversitate, să inspire o 
atmosferă de calm și siguranță); 

e) abilităţi de planificare şi cercetare (este capabil să identifice şi să 
definească nevoile şi resursele, să colecteze informaţii, să elaboreze şi să 

implementeze proiecte, să dezvolte strategii); 

f) abilități digitale pentru integrarea mijloacelor moderne de predare în 
procesul instructiv-educativ.” 

 
Elena Loredana Florea: Mentorul este o călăuză prin labirintul profesiei, 

o persoană care  are competență profesională în domeniul său de activitate 
și care este gata să o împărtășească și altora. În ceea ce privește mentorul 

din sfera didactică, acesta trebuie să dețină atât competențe științifice, de 
specialitate, cât și competențe pedagogice și psihologice. Trebuie să 

cunoască și să înțeleagă natura umană, să aibă abilități de comunicare și de 
relaționare la un nivel superior. 
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Isabela Giorgi: În viață, mai ales în momentele cheie, am fost adesea sfătuiți 

şi călăuziți de către cineva: mama, tata, bunicii sau prietenii… Și îi păstrăm 
în memoria noastră cu atât de multă recunoștință! Mentorul, însă, este acea 

persoană bine pregătită profesional într-un anumit domeniu, capabilă să te 
îndrume sau chiar să te inițieze în meseria ta. Și de felul în care o face poate 

depinde chiar succesul tău în carieră. 
 

Felicia Năpîrcă: Ideea de profesor mentor nu e nouă pentru sistemele de 
învățământ din lume, dar pentru sistemul din țara noastră, da. E greu 

acceptată chiar de către debutanți care, deși nu cunosc foarte multe lucruri, 
vin cu aroganță la catedră și se plâng că copiii nu învață, că nu știu și 

termină cu replica: „Cel dinaintea mea nu a făcut nimic!” Întrebarea 
esențială pe care ar trebui să și-o pună este: „De ce nu reușesc ? De ce nu 

pot să fiu ascultat și înțeles? Poate că eu am nevoie de un sfat sau un 

sprijin!” Ar fi mai simplu dacă sistemul de mentorat ar funcționa și fiecare 
debutant să fie repartizat unui mentor care să îl consilieze și să îl ajute! 

 
Doina Andrei: Un mentor este un educator instruit: 

- cu cel puţin 5 ani de experienţă didactică de succes; 
- care furnizează susţinere şi asistenţă studenţilor/profesorilor debutanţi pe 

parcursul primului sau primilor ani de activitate didactică. 
Rolul cadrului didactic mentor: 

- model pentru practicant/stagiar prin calitatea prestaţiei didactice şi prin 
implicarea în viaţa organizaţiei şcolare; 

- resursă în contextul ofertei de activităţi didactice demonstrative şi al 
feedback-ului activităţilor didactice; 

- consilier al practicantului/stagiarului; 
- evaluator al activităţii didactice desfăşurate de practicant/stagiar; 

- persoană care rezolvă probleme („problem solver”); 

- facilitator; 
- antrenor; 

- colaborator; 
- ascultător de încredere; 

- supervizor; 
- vector al dezvoltării profesionale a debutantului; 

- ghid; 
- persoană care furnizează feed-back de calitate; 

- model de reflecţie verbală şi scrisă. 
Activităţi corespunzătoare rolului cadrului didactic mentor: 

- construieşte şi menţine o relaţie pozitivă, constructivă cu colegul debutant; 
9 
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- ajută debutantul să se acomodeze la atmosfera de lucru a şcolii; 

- comunică în permanenţă cu studentul/debutantul; 
- încurajează activitatea studentului/debutantului. 

 
Aurora Dumitrescu:  

Kathy E. Kram și Lynn A. Isabella5: „Mentoratul include, pe de-o parte, o 
dimensiune orientată spre progresul în carieră şi, pe de altă parte, el ajută 

la dezvoltarea funcţiilor psihosociale cu ajutorul consilierii şi al 
prieteniei.”  

 
Ce poate oferi un mentor: 

 

 
 

Lidia Ristea6: Mentoratul stimulează şi susţine formarea noilor 

profesori, care trebuie să cunoască modul de organizare a activităţii de 
mentoring din şcoala unde își va desfășura activitatea. 

Sprijinul oferit printr-o activitate de mentorat susţinută are un rol important 
în diminuarea oricăror dificultăţi ce ar putea interveni, permiţând profesorilor  
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5
 http://sph.bumc.bu.edu/insider/images/stories/resources/Literature/Kram_Mentoring%20Alternatives.pdf  

6
 https://iteach.ro/pg/blog/lidia.ristea/read/71612/mentorat-mentor  
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debutanți  să se integreze cu încredere în colectivul didactic al şcolii. 

Un program de mentorat eficient include atât programul general, de care au 
nevoie majoritatea profesorilor începători, cât şi un element individualizat, 

specific fiecărui profesor debutant  şi care se va baza pe propriile sale 
scopuri. 

Mentoringul este un instrument puternic, ideal atunci când se dorește  a 
ajuta  debutanții pentru a se integra  sau adapta mai ușor  într-o școală, sau  

când se află în fața unei perioade de tranziție și presupune o  trecere de la 
procese mecanice la procese umane, presupune învățare. 

Primul pas într-un program de mentorat este de a identifica nevoia de 
formare, apoi trebuie integrați  în colectivul didactic din școală și îndrumați 

să se implice, să se dedice meseriei pe care o vor urma. 
Mentorul  este o persoană umilă, înțeleaptă, interesată să ajute.[…]  

Mentorul trebuie să aibe  abilități sau comportamente pe care un debutant ar 

putea să le urmeze  și să se implice într-o relație de mentorat  dacă va simți 
că poate contribui cu adevărat la dezvoltarea acestuia. 

Un mentor trebuie să aibe în primul rând o bună comunicare și colaborare cu 
debutanții, să solicite noilor veniți în sistem un  plan personal de dezvoltare, 

pentru a-și forma o impresie, ca mai apoi să își facă un plan de activități, să 
își înceapă activitatea de mentor. 

Dialogul dintre mentor şi debutant presupune a așeza în armonie 
cunoașterea şi experiența, impetuozitatea începutului şi tentația totalității, 

cu selecția lucidă, cu adecvarea la context, cu adaptarea la obiectivele  
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. 
Este foarte important ca mentorul  să aloce timp  pentru analize şi discuţii cu 

profesorii debutanți, să le ofere o relaţie de sprijin şi o îndrumare 

profesională concretă, să facă  legătura între teorie şi practică, să creeze  
modalităţi organizate pentru însuşirea de noi cunoştinţe. 

Mentorii  trebuie să-şi înţeleagă bine rolul, iar conducerea şcolii trebuie să 
asigure tot sprijinul necesar pentru această activitate.  

Este nevoie de timp suplimentar pentru ca mentorii să poată urmări   
debutanții pentru a: 

• încuraja  analiza  şi  de a  evalua  activitatea, 
• promova relaţiile  bune în cadrul  grupului, 

• discuta modalităţile  de depăşire a greutăţilor, 
• realiza acordul dintre interesele individuale şi cele ale şcolii, 

• facilita trecerea de la perioda de instruire la munca didactică, 
11 
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• identifica nevoile de perfecţionare profesională, 

• desfăşura  activităţi împreună cu colegii din colectiv, 
• stimula legăturile inter-colegiale în cadrul şcolii şi în afara ei. 

Un  mentor  trebuie să fie în măsură să ofere îndrumări şi sprijin, să asculte 
şi să acorde consiliere, să negocieze şi să stabilească sarcini clare, să asigure   

sprijin debutantului și, mai ales, să aloce timp pentru a reflecta  asupra 
activităţii didactice pentru  a oferi sprijin permanent în vederea îmbunătăţirii 

planificării şi predării. 
 

Ce este un mentor bun? Răspunsuri aici: 
 

 
 

Daniela Romilă: Fiecare început de an școlar este cu speranțe, cu oameni 

frumoși, fie ei mici sau mari, cu scopuri și diverse obiective personale, toți 
călătorind prin timp și trăind experiențe efemere. Aceste experiențe își 

pun amprente de neuitat care nu pot fi șterse, dau culoare prezentului și ne 
influențează în mare măsură sentimentele și acțiunile. Astfel, cu aceste 

gânduri în minte în fiecare zi, după terminarea cursurilor mă întreb cât de 
folositoare, cât de plăcute și atractive au fost activitățile pentru elevii cu care 

lucrez, pe care îi văd uneori privindu-mă nedumeriți și curioși de ce vor lucra 
în următoarea zi. Din aceste motive, acum realizez cât de mare este câștigul 

meu de a face parte din comunitatea mentorilor din cadrul proiectului  
12 
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INDUCAS, câștig pe care doresc să-l împărtășesc cu tinerii colegi, cu 

membrii comunității și, nu în ultimul rând cu elevii mei. [...] Gândurile care 
mă însoțesc pe acest drum reprezintă profilul mentorului în viziunea mea, 

profil inspirat de acest proiect: 
Intuiție 

Naturalețe 
Dăruire 

Ucenicie 
Consecvență 

Atitudine 
Speranță. 
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Relația mentor-stagiar. Linia timpului 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Adriana Irimia: Mentoratul implică o relaţie între oameni de specialitate, unul 

fiind profesor stagiar sau student, iar celălalt un profesor experimentat. 
Obligaţia asumată de mentor este de a oferi colegilor săi mai tineri 

mijloacele de a reflecta asupra rolului, responsabilităţilor, rezultatelor şi 
dificultăţilor lor ca profesori. Mentoratul are o importanţă deosebită în 

stimularea şi susţinerea formării noilor profesori. Toţi profesorii 
stagiari trebuie să cunoască modul de organizare a activităţii de mentoring 

din şcoala lor. Începerea activităţii didactice, cu toate responsabilităţile şi 
aşteptările implicate, ar putea fi o experienţă descurajantă pentru unii 

profesori. Sprijinul oferit printr-o activitate de mentorat susţinută are un rol 
important în diminuarea oricăror dificultăţi ce ar putea interveni, permiţând 

profesorilor stagiari să se integreze cu încredere în colectivul didactic al 
şcolii. Pentru eficienţă în activitatea de mentorat, mentorul trebuie să: 

• antreneze sprijinul celorlalţi colegi, pentru a sugera profesorului 
stagiar o gamă largă de teme şi stiluri de predare; 

• aibă timpul necesar pentru analize şi discuţii cu profesorii stagiari. 

De asemenea, mentorii trebuie să-şi înţeleagă bine rolul, iar conducerea 
şcolii trebuie să asigure tot sprijinul necesar pentru această activitate. 

Mentorii au nevoie de timp suplimentar pentru a urmări pe tinerii profesori la 
catedră şi, dacă sunt la începutul activităţii de mentoring, au şi ei nevoie de 

instruire. 
 

Andreea Alexandra Macrineanu: În literatura de specialitate din diferite ţări, 
există numeroase interpretări ale procesului de mentorat. În educație, 

mentoratul este un proces complex care implică orientarea și sprijinirea 
unui profesor debutant sau student care îşi doreşte să devină profesor. Un 

profesor mentor coordonează şi îndrumă un alt profesor fără experiență în  
14 
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rezolvarea problemelor de predare-învățare-evaluare, oferă sprijin 

profesional și ghidează formarea noului profesor prin reflecție, colaborare și 
evaluare. La noi în ţară, conform prevederilor art. 248 alin. (2) din Legea 

Educației Naționale 1/2011, Corpul Profesorilor Mentori se constituie la 
nivelul inspectoratelor şcolare si cuprinde profesorii care deţin această 

funcţie didactică şi coordonează efectuarea stagiului practic pentru 
inserţia profesională a cadrelor didactice stagiare. Dobândirea funcţiei 

didactice de profesor mentor se realizează prin promovarea unui concurs 
specific organizat de către inspectoratele şcolare judeţene şi este 

reglementată de Metodologia privind constituirea corpului profesorilor 
mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării 

unei funcţii didactice din 29.09.2011, în vigoare de la 20.10.2011. În alte 
state, profesorii debutanţi sunt consiliaţi şi îndrumaţi pentru dezvoltarea lor 

profesională de profesori mentori. Graham Donaldson7 afirma în 2010 

următoarele: <Mentoratul este esențial pentru dezvoltarea profesională în 
toate etapele din cariera unui profesor și toți profesorii ar trebui să se vadă 

pe ei însuşi ca mentori nu doar de către studenți și cadrele didactice recent 
calificate. Abilitățile necesare ar trebui să fie dezvoltate și actualizate, prin 

formarea inițială a profesorilor, inducție și formare continuă. Aceste abilități 
în mentorat sunt folosite pentru a sprijini dezvoltarea colegilor, precum 

și pentru a ajuta profesorii să ofere tuturor tinerilor un suport personal de 
înaltă calitate, ca parte a curriculumului pentru excelență.> Mentoratul 

aduce beneficii atât pentru profesori începători, cât şi pentru profesorii cu 
experienţă. Profesorii mentori contribuie la îmbunătățirea activității de 

predare a debutanţilor/stagiarilor şi implicit îşi îmbunătăţesc propria 
competență profesională. Prin stagii de practică, profesorii debutanţi intră în 

contact şi se confruntă cu situaţii reale de interacţiuniune cu clasa de elevi. 
Ajutorul profesorului mentor este esenţial pentru debutanţi deorece 

experienţele pozitive pot afecta decizia acestora de a intra în sistemul de 

educaţie ca profesori definitivi. Suportul emoțional şi feedback-ul pozitiv 
oferit de mentor contribuie la îmbunătăţirea practicilor predare şi la 

stimularea dorinţei de a deveni un bun profesor. 
 

Lorena Elena Olaru: Când se începe îndrumarea, este important ca mentorul 
și cadrul didactic debutant să stabilească ce aşteptări au și modul în care va 

funcționa relația. Cel mai bun mod de a asigura acest lucru și de a evita 
eventualele neînțelegeri în viitor este să se încheie un acord de mentorat 

care va stabili regulile de bază ale relației. 
Pentru aceasta, este necesar să se discute despre: 
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·        confidențialitate 

Nu trebuie să se dezvăluie discuţiile din timpul îndrumării cu excepția cazului 
în care acesta este de acord. Se vor stabilii reguli clare, inclusiv pentru șeful 

instituției, dacă aceasta solicită. 
·        frecvența, momentul și locația reuniunilor 

Înțelegeți cât de des și cât timp vă veți întâlni. Acest lucru ar putea fi mai 
frecvent la început, apoi în etapele ulterioare mai rar. Poate fi util să vă 

întâlniți într-un spațiu în care să fie linişte și ar putea să aiba loc la prânz sau 
la o cafea. 

·        durata relației de mentorat 
Dacă ambele părți sunt mulțumite de perioada stabilită, ea poate fi 

întodeauna prelungită. 
·        aranjamente de contact 

Trebuie să se stabilească modalităţile prin care se pot contacta reciproc, 

durata de timp maximă pentru a răspunde solicitării etc. 
·        obiective / scopuri 

Trebuie ca cei doi să ajungă la un scop și obiective comune care vor îndruma 
relația de mentorat şi să se discute despre problemele potențiale. 

·        onestitate 
Comunicarea deschisă și onestă este importantă pentru o relație de 

mentorat. Discutați cum doriți să dați și să primiți feedback sincer pentru a 
evita distrugerea relației în viitor. 

·        implicarea conducerii 
·        sfârșitul relației 

Se discută şi se stabilesc încă de la început modalitățile de încheiere a 
relației în condiţii confortabile atât pentru mentor, cât și pentru cadrul 

didactic debutant. Sunt persoane care consideră util să se noteze în forma 
unui „contract” la care să se poate face referire, dacă este necesar. 

Dacă perioada de timp convenită pentru relația de mentorat s-a încheiat sau 

dacă unul din cei doi „actori” crede că a sosit momentul pentru încheierea ei, 
trebuie să se spună acest lucru clar. Dacă profesorul stagiar nu este sigur că 

mentoratul ar trebui să continue, trebuie să discute cu mentorul. Este 
important să se stabilească de la început cum se va încheia relația. Pot fi mai 

multe motive pentru încheierea relației de mentorat: 
·        mentoratul și-a îndeplinit scopul – majoritatea relațiilor de mentorat 

au scopul să ajute profesorul stagiar să atingă un anumit scop și, odată ce 
acest lucru a fost realizat, există posibilitatea ca alt mentor să fie mai 

potrivit; 
·        mentorul și profesorul debutant nu sunt compatibili; 
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·        s-au schimbat prioritățile sau angajamentele. 

Pentru a evita stângăciile la sfârșit, trebuie discutat de la început cum se va 
încheia relația. La sfârșitul relației de mentorat, este necesară o analiză a 

activităţii de mentorat, să se stabilească ce s-a desfăşurat în bune condiţii, 
ce anume s-ar fi putut face mai bine. Comentariile făcute de cei doi „actori” 

trebuie să fie constructive. 
 

 
 

Marian Viorel Casian: 
Andrei Munteanu8: „A fi mentor reprezintă o răspundere importantă, pentru 

că sfaturile sunt bazate pe experienţă, iar impactul lor poate influenţa 
chiar şi parcursul unei cariere. Astfel, un mentor este responsabil de modul 

în care îşi îndrumă colegii, angajaţii sau prietenii. 
Viaţa poate fi dificilă, mai ales când pornim în căutarea unui nou loc de 

muncă, a unei noi şcoli sau a unei noi experienţe. Unei persoane care are 
nevoie de orientare şi de sprijin în depăşirea acestor obstacole i se 

recomandă găsirea unui mentor. Un mentor este cineva cu experienţă într- 
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un domeniu şi care poate ghida o persoană prin sfaturi pertinente. 

Mentorii declaraţi nu sunt parte a unui fenomen recunoscut în România, dar, 
informal, ei sunt prezenţi din ce în ce mai mult în organizaţii şi în diferite 

medii educaţionale. Site-ul EzineArticles.com prezintă responsabilităţile 
unui mentor care doreşte să-şi dovedească calităţile de lider. 

Îndrumare 
Mentorul este, în general, mai în vârstă şi are experienţă destul de multă în 

domeniul pentru care i se cere sprijin. Astfel, el poate ghida colegi, angajaţi 
sau prieteni prin intermediul unor sfaturi în anumite situaţii. Pentru cei care 

primesc sprijinul unui mentor, acest lucru poate însemna a evita greşeli şi a 
porni la drum „cu dreptul". Spre exemplu, pot afla din start unde pot fi 

găsite anumite servicii într-o companie sau care este cea mai potrivită 
persoană pentru a-i cere ajutor într-o anumită problemă. 

Consiliere 

În timp ce unii mentori adoptă o abordare foarte simplă de a-i ajuta pe cei 
noi, alţii, de cele mai multe ori, acordă şi consultanţă. La întrebări precum 

„Care ar fi cea mai bună modalitate de a obţine o promovare?" sau „Ce să 
fac în timpul studiilor pentru a mă face mai atractiv pentru viitorii angajatori 

sau noi oportunităţi?", un mentor care probabil a trecut prin aceste situaţii 
va şti să ofere sfaturi cu privire la cel mai bun mod de a atinge obiectivele. 

Sprijin 
A avea un loc de muncă nou sau a te înscrie într-o şcoală nouă poate fi 

foarte solicitant. Noile norme, aşteptările şi cerinţele angajatorului sau ale 
profesorilor pot fi uimitoare şi copleşitoare. În această situaţie, mentorul 

poate fi un partener care să ofere mai mult decât nişte simple recomandări. 
El poate să ne asculte frustrările sau bucuriile şi să devină empatic. 

Exemplu de conducere 
O persoană selectată drept mentor trebuie să facă acest lucru serios şi să fie 

conştientă de cerinţa de a fi bun. Un mentor conduce prin exemplu şi 

încearcă să fie un model pozitiv atunci când sprijină un debutant. Un mentor 
care recomandă să fim punctuali şi să muncim cât de mult putem, dar este 

în continuă întârziere şi rareori îşi îndeplineşte sarcinile, pierde din 
credibilitate, ceea ce nu este benefic pentru nici una dintre părţi. 

Ce beneficii are un mentor? 
- posibilitatea de a-şi îmbunătăţi abilităţile de comunicator; 

- șansa de a reflecta asupra stilului de conducere şi comportamentului său în 
încercarea de a ajuta pe altcineva; 

- trecerea în CV a faptului că a ajutat pe cineva prin oferirea de sfaturi 
profesionale – asemenea abilităţi sunt căutate de recrutori; 

- creşterea satisfacţiei după ce a realizat că sfaturile sale au fost utile cuiva.” 
18 
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Cristina Iulia Gîlă: Profesorul debutant și profesorul mentor colaborează  

împreună pentru a dezvolta relații bazate pe respect reciproc, muncă în 
echipă, suport în activități curriculare și activități extrașcolare în care 

fiecare este câștigător. 
 

Aurora Dumitrescu: Tehnici pentru a oferi feedback celui mentorat: 
1. Feedback Sandwich: 

- se fac declarații pozitive;  
- se discută  puctele ce mai pot fi îmbunătățite;  

- se finalizează discuția cu declarații pozitive. 
2. STOP_START_CONTINUĂ: 

- ce crede cel mentorat că trebuie să nu mai facă;  
- ce crede cel mentorat că ar trebui să înceapă să facă; 

- ce ar dori să continue să facă.  

3. Întreabă-Spune-Întreabă: 
- pune-l să se auto-evalueze; 

- spune-i ce ai observat  și cât este de diferit față de ce te-ai așteptat; 
- întreabă cum crede că ar putea să îmbunătățească situația și ce măsuri 

poate să ia.  
Erori în îndrumarea stagiarului: 

- Dăm soluţii în loc să-l ajutăm să găsească singur soluții: De ce nu faci 
aşa...? 

- Judecăm, evaluăm: Aici greşeşti cu siguranţă...! 
- Interpretăm conform propriilor credințe, valori: Lucrul de care ai tu nevoie 

este să... 
- Etichetăm: Numai un profesor nepregătit/ slab pregătit poate face așa...! 

- Devenim directivi: Trebuie să... 
- Moralizăm: Trebuia să faci așa, nu... 

- Devenim justițiari, învinovățim: De ce ai făcut ... și nu...? 

- Confundăm empatia cu suportul la modul general: Totul va fi bine! 
- Dăm avertismente care sună a amenințări: Dacă se mai întâmplă..., 

atunci...! 
- Adoptăm strategii de evitare: Hai să uităm asta... 

- Condiţionăm: Vei fi un profesor iubit/ apreciat/pregătit numai dacă…/ doar 
când...” 
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Iată câteva propuneri pentru evoluția relației mentor-stagiar! 

 
Liga trandafirilor: 

  

 
 

 
 

Liga bujorilor: 
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Liga gladiolelor: 

 

 
 

Liga daliilor: 

 

 
 

Liga hortensiilor: 
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Liga gențianelor: 

 

 
 

 
Liga orhideelor: 
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Liga macilor: 

 

 
 

Liga toporașilor: 
 

 
 

Liga brândușelor: 
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Prima întâlnire mentor-stagiar 

 

 
 

Reprezentări vizuale pentru o primă întâlnire mentor-stagiar: 
 

Dan Șovan: 
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Florina Popescu:  

 
 
 

Adriana Silvica Lefter: 
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Aurelia Berușcă: 

 
 
 

Elena Monica Ciobanu: 
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Aurora Dumitrescu: 

 
 

Cornelia Magdalena Iordache: 
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Nina Nedelcu: 

 
 
 

Adriana Mariș: 
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Dina Caludia Pop: 

 
 

 
Cristina Anton: 
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Cornelia Melcu: 

 
 

 
Isabela Giorgi: 
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Angela Rotaru: 

 
 

 

Lorena Elena Olaru: 
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Iuliana Florentina Ispir: 

 
 
 

Marian Viorel Casian: 
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Tatiana Boțu: 

 
 
 

Nicolița Barbu: 
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Maricela Moțoc: 

 
 
 

Andreea Alexandra Macrineanu: 
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Cristina Iulia Gîlă: 

 
 

 
Maria Petrescu: 
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Adina Marcu: 

 
 

 
Veturia Seserman: 
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Tatiana Silveșan: 

 
 
 

Maria Crișan: 
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Camelia Luminița Anghel: 

 
 
 

Cristina Stan: 
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Claudya Maria Neacșa: 

 
 
 

Alina Popa: 
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Mariana Nagrilă: 

 
 
 

Iuliana Trașcă: 
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Olimpia Monica Butcovan: 

 
 
 

Ileana Cristea: 

 
 

41 

https://animoto.com/play/fMq714eqnWuNTydVUD06wA
https://animoto.com/play/nzzU11hWTowJKdLZ9Sw15g


Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante 
 

 

INDUCAS, 2017-2018 
 

 

 
Mirela Roșioru: 

 
 
Doina Andrei: 
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Ligia Cristinca Surugiu: 
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Managementul clasei de elevi 

 

 
 
Voichița Maria Buda: Managementul clasei de elevi se referă la sensul 

acțional, practic al managementului educației, realizat de cadre didactice la 
nivelul clasei. Profesorul este creatorul de planuri manageriale și inițiatorul 

acțiunilor efective de management al clasei de elevi; astfel, rolul său de 
educator e dublat de cel de manager al activității clasei. 

 
Andreea Alexandra Macrineanu: Asigurarea unui management eficient în 

clasa de elevi depinde în mare măsură și de competențele manageriale ale  
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cadrului didactic. Au fost identificate mai multe categorii de competențe 

manageriale: de comunicare, psiho-sociale, de utilizare a tehnologiilor 
informaționale, de conducere și coordonare, de evaluare, de gestionare și 

administrare a resurselor și de dezvoltare profesională. În realitate, aceste 
competențe se reflectă într-o serie de comportamente ale managerului 

clasei, relevante fiind următoarele: 
- își asumă responsabilitatea pentru rezultatele elevilor;  

- ia decizii analizând anterior posibilele efecte sau consecințe ale acestora;  
- responsabilizează elevii ținând cont de abilitățile și interesele acestora;    

- manifestă și cultiva increderea în potențialul elevilor săi;  
- dovedește o conduită corectă și nu lasă loc de interpretări în luarea 

deciziilor legate de activitatea profesională;    
- manifestă interes și susține orice inițiativă a elevilor săi, indiferent de 

importanța acesteia;          

- facilitează cooperarea între elevi;      
- trece de la autoritatea funcției la autoritatea personală ori de câte ori se 

impune;    
- se preocupă de aspectul cantitativ, dar și de cel calitativ al îndeplinirii 

sarcinilor de către elevi. 
 

Adriana Mariș: Nu cred că există „reţete” pentru managementul clasei de 
elevi la modul general. Captarea atenţiei, motivarea elevilor, dorinţa lor de a 

progresa depind nu doar de vârsta lor şi a cadrului didactic cu care 
interacţionează, de experienţa fiecăruia, ci şi de disciplina predată, de 

momentul din zi, din semestru sau din anul şcolar, etc. Cu răbdare şi cu 
multă dragoste cred că putem găsi canale de comunicare cu elevii noştri, 

fiinţe complexe, cu diverse perspective, nevoi şi temeri. 
 

Olimpia Monica Butcovan: Aspectul care stă la baza managementului clasei 

este comunicarea asertivă profesor-elevi. Cred că acest tip de 
comunicare trebuie să se formeze treptat și în relația elevi-elevi. Mai apoi, o 

bună cunoaștere  de către profesor a prticularităților individuale și de vârstă 
ale elevilor este punctul de plecare în îndeplinirea acestui obiectiv, un 

management al clasei eficient. 
 

Nina Nedelcu: Elevii învaţă din păcate mai mult de la şcoală decât de acasă 
cum să îşi managerieze emoţiile, frustrările pe care le acumulează uneori din 

mediul familial. De aceea cred că înţelegerea bagajului emoţional cu care 
elevul intră în şcoală este cea mai importantă în managementul clasei de 

elevi. Cadrul didactic trebuie să fie mereu empatic pentru că scopul nostru  
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principal este să oferim educaţie, adică modele umane de urmat. 

 
Doina Andrei: Consider că, în orice situaţie, elevul trebuie tratat cu respect, 

pentru a dobândi deprinderea de a respecta, ştiut fiind faptul că respectul se 
învaţă şi se câştigă. În faţa unei greşeli săvârşite de către elev, primul 

imbold al profesorului este de a ridica tonul la el şi de a-l sancţiona, fără să 
ţină cont de starea emoţională a elevului în momentul respectiv. 

Agresivitatea pe care o manifestăm în acele momente nu conferă 
sancţiunilor pe care le aplicăm valenţe educative, ci, dimpotrivă, incită la 

violenţă şi agresivitate. De aceea, este bine să acţionăm calm, cu stăpânire 
de sine, sancţiunea dobândind astfel un caracter educativ, formativ şi 

conducând la ameliorarea comportamentului necorespunzător. Prin urmare, 
să ne încurajăm elevii şi să facem tot ce ne stă în putinţă ca să le 

dezvoltăm respectul de sine (de exemplu: „La lucrare ai obţinut o notă 

mai bună decât altădată, se vede că ţi-ai dat silinţa să te pregăteşti”) – 
umilinţa, tonul ridicat, blamarea, aplicarea de etichete, lipsa de încurajare 

etc. duc la scăderea stimei de sine. 
 

Mariana Negrilă: Pentru a menține disciplina la clasele mici, am optat pentru 
puterea exemplului... și am ales exemple din desenele animate atât de 

îndrăgite de ei – de exemplu, relațiile dintre ștrumpfi în satul lor, prietenia și 
spiritul de sacrificiu, colaborarea, negocierea și rezolvarea conflictelor, 

comunicarea și spijinul reciproc. Copiii au înțeles că orice personaj are ceva 
de spus, de arătat și că nimeni nu trebuie exclus, lăsat în urmă sau umilit –  

fiecare are un talent anume și puterea stă în unire. Problema cea mai 
mare vine din neputința elevilor de a se concentra... Expuși de mici prea 

multor stimuli, copiii simt nevoia de stimulare continuă și întâmpină greutăți 
în a sta locului și a se concentra. Aș pune accent în managementul clasei de 

elevi pe introducerera regulilor – treptat, întâi 3-4 reguli stabilite împreună 

cu ei și apoi, când și-au însușit aceste reguli, aducem încă 2-3 pe care le 
găsim necesare pentru buna funcționare a colectivului. Un alt aspect este 

responsabilizarea – copiii sunt mult prea mult sustinuți de către 
aparținători – „e prea mic, nu știe, nu poate să facă singur”... Copiii devin 

mai siguri pe ei și mai responsabili atunci când li se acordă încredere și când 
observă că pot să se descurce singuri. Responsabilizarea trebuie să înceapă 

din familie și să continue în clasă. 
 

Cristina Anton: În managementul clasei de elevi, țin cont de următoarele 
aspecte: dezvoltarea psihologică a copiilor (vârsta acestora) – pentru a-mi 

adapta discursul la specificul vârstei căreia mă adresez, pentru ca mesajul  
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meu să fie cât mai bine înțeles; mediul social din care provin – cred că e 

important să înțeleg contextul cultural în care copiii s-au dezvoltat, au 
crescut, au învățat; nevoile lor imediate, pe termen scurt și pe termen lung 

– dacă sunt ascultați, elevii transmit mesaje, chiar dacă unele sunt codate, 
din care să pot înțelege cum îi pot ajuta, pentru a le facilita învățarea; dacă 

s-a stabilit deja o relație de încredere, atunci elevii comunică deschis și e 
mult mai simplu de colaborat în acest mod; stilurile lor de învățare – îi 

observ pe fiecare cum reacționează, la diverse stiluri abordate, pentru a mă 
asigura că fiecare a fost implicat, la un moment dat, că fiecare s-a simțit 

confortabil cu activitatea propusă, într-un anume moment. Pentru disciplină, 
arareori e nevoie de intervenția mea. De obicei, elevii dezvoltă o autonomie 

și reglează singuri această problemă. Însă, dacă se impune, intervin, nu las 
lucrurile așa, folosind diverse tehnici învățate la cursuri de formare 

psihopedagogică. 

 
Adina Marcu: Clasa e locul unde fiecare din noi trebuie să găsească un 

spaţiu sigur! Mă refer aici la copii în primul rând, apoi la noi, dascălii, şi la 
părinţi –cu care ne întâlnim de fiecare dată când e nevoie. [...] Acolo: 

- învăţăm împreună despre nevoile şi pasiunile noastre; 
- uşa sufletului nostru este mereu deschisă; 

- învăţăm împreună, eliminăm neajunsurile, rezolvăm problemele; 
- dezvoltăm comunitatea noastră ca familia noastră; 

- includem părintii în „ecuaţie”; 
- oferim încredere şi respect; 

- sărbătorim succesele împreună! 
 

 
MOTIVAREA ELEVILOR: 

 
Elena Vlădescu: Nu există o formulă magică pentru a motiva elevii. Există 

mai mulți factori care influențează comportamentul copiilor. Printre aceștia 
se numără: interesul sporit în subiect, percepția că el este folositor pentru  

mai departe, dorința de a obține mai mult, încrederea în sine, răbdarea etc.   
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Unii pot fi stimulați de provocări și mediul competitiv, alți elevi pot fi 

stimulați prin metode interactive de predare centrată pe elev. 
 

Lorena Elena Olaru: O altă metodă eficientă de a-ţi motiva elevii este dată 
de puterea exemplului: dacă elevii vor remarca entuziasm şi pasiune în 

stilul de predare, vor prezenta mai mult interes faţă de disciplina predată. 
Cred că […] trebuie să adaptăm metodele şi strategiile vârstei şi 

personalităţilor elevilor. Enumăr mai jos unele din metodele pe care le 
folosesc pentru motivarea elevilor la clasă: 

- comunic elevilor scopurile pe care le urmăresc, mijloacele şi strategia pe 
care intenţionez să le utilizez; 

- implic elevii în mod activ; 
- le cultiv încrederea în sine; 

- utilizez interesele şi cunoştinţele anterioare ale elevilor; 

- încerc să utilizez ideile elevilor, pentru că în acest caz interesul şi 
implicarea lor vor fi mai mari; 

- provoc elevii prin solicitările la care trebuie să răspundă. 
 

Cristina Anton: Elevul poate deveni pasionat de ceva ce și pe tine, ca 
profesor, te pasionează. Puterea exemplului are un impact deosebit. Ca 

părinte, am avut ocazia să constat direct faptul că profesorii pasionați de 
ceea ce fac sunt cei care atrag cel mai mult. Copilul meu personal mi-a 

descris în culori deosebit de pastelate pe acei colegi care își fac meseria cu 
pasiune. 

 
Elena Cristina Voicu: În cazul copiilor foarte mici, respectiv preșcolari, cred 

că latura emoțională este cea mai importantă, și atunci motivarea acestora 
prin crearea unui climat psihoafectiv pozitiv care să le ofere încredere, 

siguranță, confort psihologic este cu siguranță încununată de succes și 

cred că poate fi abordată și în cazul elevilor. 
 

Angela Rotaru: Fiecare profesor trebuie să se reinventeze... să gândească 
mereu strategii activ-participative și cât mai atractive pentru elevii așa-ziși 

nativi digitali. Trebuie să-i valorizăm pe elevi, să-i motivăm și să le 
clădim încrederea în ei. Fiecare copil e „cel mai bun”. Trebuie să ținem 

cont de Teoria inteligențelor multiple9 și să nu mai încercăm să formăm 
personalitatea  multilateral dezvoltată10. 
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Sînziana Nesiu: Fiecare cadru didactic își creează o strategie unică pe care o 

aplică la clasă. De cele mai multe ori, eu, ca profesor diriginte, am motivat 
elevii pentru a îndeplini diverse sarcini și le-am acordat „șefia” acelei sarcini. 

A prins bine în clasa de gimnaziu pe care o coordonez, elevii mei știind că îi 
recompensez pentru obiective atinse, sau, din contră, îi pedepsesc 

pentru nerespectarea regulilor impuse de comun acord. 
 

Camelia Luminița Anghel: În zilele noastre a manageria eficient o clasă de 
elevi a devenit o adevărată provocare. Consider că un pas important îl 

consituie realizarea unei legături, a unei punți între profesor și clasa 
de elevi și acest lucru nu se poate realiza decât în timp. De asemenea, un 

manager bun al unei clase de elevi trebuie să știe să motiveze elevii și am 
constatat că pentru cei mai mulți elevi cea mai simplă metodă de motivare 

este lauda – este atât de important ca elevii să se simtă apreciați! Un 

simplu „Bravo!” aduce atât de multă bucurie pe chipul unui elev, chiar și în 
cazul elevilor de liceu. Să încercăm să spunem mai des „Bravo!”, „Foarte 

bine!” și să privim atent chipul elevului – vom vedea cât de simplu e să îi 
motivăm ca a doua zi să încerce să mai dea un răspuns corect. 

 

 
POVESTEA VORBEI: 

 
Toate chipurile sunt oglinzi. 

Adina Elena Avacovici: Cu mult timp în urmă, într-un sătuc, se găsea un loc 
cunoscut drept Casa celor 1000 de oglinzi. Un caţeluş mititel, vesel din fire, 

aflând de acest loc, s-a hotărât să-l viziteze. Când a ajuns, a sărit fericit pe 
scări şi a intrat în casă. S-a uitat pe hol cu urechiuşele ciulite şi dând din 

coadă.  Spre marea sa surpriză, s-a trezit privind la alţi 1000 de căţeluşi 
fericiţi, care dădeau din coadă ca şi el. A zâmbit şi a primit înapoi 1000 de 

zâmbete, la fel de calde şi prietenoase. Când a plecat, s-a gândit: „Este un 

loc minunat. Mă voi întoarce să-l vizitez!”. În acelaş sat, alt câine, care nu 
era la fel de fericit ca primul, s-a hotărât şi el să viziteze casa. A urcat cu  
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greu scările, cu coada între picioare şi capul lăsat. Când a văzut 1000 de 

câini neprietenoşi uitându-se la el, s-a speriat şi s-a zbârlit pe spate, 
mârâind. Când ceilaţi 1000 de câini au început şi ei să mârâie, a fugit 

speriat. Odată ieşit afară, s-a gândit: „E un loc îngrozitor, nu mă mai întorc 
acolo niciodată!”. 

 
Ce fel de reflexie vezi tu pe chipurile celor pe care-i întâlneşti? 

 
Maria Petrescu: Este o poveste foarte sugestivă și o întrebare pe care ar 

trebui să ne-o punem mereu când suntem în fața elevilor. Ce reflexie văd pe 
chipurile lor, sunt liniștiți, încrezători, implicați, sau sunt neinteresați, 

neîncrezători sau, mai rău, speriați? Feed-back-ul de la elevi trebuie să 
ne regleze mereu acțiunile și să ne dea măsura eficienței acestora. 

 

 
RECOMANDĂRILE MENTORILOR: 

 

PRIMA ORĂ: 
 

Mihaela Mărginean: Fiecare dintre noi am avut emoții când am pășit pentru 
prima dată în sala de clasă. Eu, cel puțin, am avut mari emoții. Dar când am 

ieșit din clasă, după prima oră, la clasa a VIII-a F, nu o să uit niciodată 
fericirea pe care am simțit-o și în același timp sentimentul că acolo, între 

elevi, îmi este locul. Am învățat și încă învăț cum să-mi „conduc” clasa, 
dar cred că  respectul este cel mai important lucru. Elevul simte dacă este 

respectat și te respectă. Eu la începutul anului școlar, în prima oră, acolo 
unde elevii nu mă cunosc, mă prezint și îi pun și pe ei să facă acest lucru. Se 

stabilește o legătură, eu aflu despre ei ce le place, pe lângă nume. Apoi 
stabilim împreună reguli de desfășurare a orei. În felul acesta, ei devin  

50 



Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante 
 

 

INDUCAS, 2017-2018 
 

 

 
responsabili. Un alt punct important este să pregătești temeinic activitatea 

de predare, dar să adaptezi totul la capacitatea de învățare a elevilor. Dacă 
se lucrează în echipă, sau individual e foarte important ca fiecare să știe 

foarte bine ce are de făcut și timpul de realizare a sarcinilor e obligatoriu. Pe 
lângă acestea, în ultimii zece ani am observat că elevii au nevoie tot mai 

puternică de încurajare, de optimism, de o îmbrățișare la început de 
oră sau la final. M-am tot întrebat de ce, dar răspunsul era așa de evident: 

foarte mulți dintre ei au părinții plecați, alții... Oricum, e foarte important să 
le transmiți elevilor că ești mândru de ceea ce ei devin și de ceea ce au 

realizat, fapt care asigură concentrarea pe evoluție, nu pe perfecțiune. 
[…] Mai spun doar atât: „La clasă, fii tu însuți!” 

 
Dan Șovan: Am fost de multe ori pus în situaţia de a gestiona situaţii 

tensionale elevi-elevi, elevi-profesori. Îmi amintesc acum de un film drag 

tinereţii mele, „Domnului profesor cu dragoste”11, când nici prin gând nu-mi 
trecea să aleg profesia de dascăl, dar uite că s-a întâmplat şi mi s-au 

întipărit în memorie acele experienţe ale unui profesor debutant într-o şcoală 
cu elevi-problemă, dar după cum prea bine ştim în zilele noastre realitatea 

poate să întreacă orice ficţiune. Nu-ţi pierde demnitatea, nu te compromite, 
nu te lăsa cumpărat cu mici atenţii, utilizează cuvintele magice, fii dur, dar şi 

blând şi înţelegător când situaţiile impun acest lucru. Nu este o regulă 
generală, dar „un pic de ştiinţă psihopedagogică” te scoate din încurcătură. 

Este mare lucru să fii un profesor despre care elevii, peste ani, 
maturizaţi, să povestească cu admiraţie. Nu cred că este musai să 

copiem modele occidentale cosmopolite, şcoala noastră românească este 
excelentă privind pregătirea psihopedagogică  a unui profesor. 

 
Doina Andrei: Strategii specifice pentru menţinerea disciplinei la clasă: 

- Estetizează sala de clasă pentru a putea desfăşura ore ordonate şi 

disciplinate. 
- Foloseşte aşezarea băncilor ca pe o metodă de realizare a unei bune 

discipline. 
- Stabileşte împreună cu elevii regulile clasei tale. 

- Încurajează-i pe elevii care respectă regulile. 
- Punctualitatea este esenţială. 

- Pregăteşte-ţi temeinic activitatea de predare. 
- Utilizează diverse metode interactive. 

- Nu utiliza materiale care solicită prea mult timp pentru prezentare şi care 
pot crea confuzie. 
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- Respectă stilurile diferite de învăţare ale elevilor, precum şi caracteristicile 

lor de personalitate. 
- Asigură elevilor ocazia de a se organiza şi de a se grupa în echipe. 

Încurajează cooperarea şi competiţia non-antagonică. 
- Dă tuturor elevilor, chiar şi celor mai dificili, posibilitatea de a accepta 

roluri responsabile de conducători, deoarece acestea pot influenţa pozitiv 
atitudinea lor. 

- Transmite-le elevilor ideea că eşti mândru de ceea ce ei devin şi de ceea ce 
ei realizează, fapt care asigură concentrarea ta ca manager pe evoluţie 

(progres) şi nu pe perfecţiune. 
- Insistă pe respectul faţă de ceilalţi. 

- Respectă elevii. 
- Fii consecvent. 

- Fii corect, fără discriminări şi favoritisme. 

- Nu reacţiona exagerat şi nu transforma incidentele minore în confruntări 
majore. 

- Tratează comportamentul nedorit în mod individual; nu generaliza şi nu 
culpabiliza întregul grup. 

- Dacă unele comportamente nedorite sunt răspândite în întreaga clasă, 
concentrează-te asupra liderului acesteia. 

- Utilizează tăcerea ca mijloc corectiv. 
- Încearcă să stabileşti un contact vizual permanent cu elevii. 

- Fii gata să schimbi metoda de lucru cu una de genul întrebare-răspuns 
când simţi că elevii au obosit să te asculte. 

- Solicită sarcini precise de la elevi. 
- Recunoaşte cele mai mici îmbunătăţiri în comportamentul elevilor. 

- Remarcă orice comportament care-ţi place. Comunică cu elevul 
indisciplinat, întrebându-l dacă şi cum poţi să-l ajuţi. 

- În situaţii dificile, foloseşte o voce scăzută pentru discursul în clasă; nu 

ridica tonul pentru ca elevul să depună un efort în plus pentru a te asculta, 
în loc să vorbească sau să facă gălăgie. 

- Manifestă răbdare. 
- Recunoaşte că atunci când un elev persistă în indisciplină, acest fapt este 

deseori un semn al unei nevoi mai profunde, de obicei nevoia de atenţie sau 
de dragoste. 

- Evită pedepsele care umilesc elevul. 
 

Simonica Sonia Neagoe: 
- Explică-i clar elevului indisciplinat în ce constă comportamentul lui nedorit. 

– Încearcă să-l faci să înţeleagă că ceea ce a făcut este un lucru dăunător  
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pentru întreaga clasă, evitând întrebări de genul: „De ce te porţi aşa?” 

pentru că el rareori ştie de ce! 
- Arată-i că ai încredere în el. 

- Aminteşte-i comportamentul pe care îl aştepţi de la el, precum şi 
consecinţele nerespectării acestuia. Ajută-l să înţeleagă că el şi-a ales 

sancţiunea. 
- Asigură-l că te interesează persoana sa. 

- Dacă crezi că e nevoie, aminteşte-i consecinţele care se pot produce atunci 
când problemele continuă. 

- Dacă se repetă comportamentul nedorit, poţi să închei cu el un acord scris 
cu privire la comportamentul său. 

- Nu discuta situaţia elevului cu alte persoane; confidenţialitatea este 
fundamentală. 

- Ia legătura cu părinţii, dar dovedeşte tact, considerându-i aliaţi şi nu 

salvatori. 
- Izolarea, interzicerea participării la unele activităţi etc. sunt eficiente mai 

ales pentru elevul care doreşte să fie pe placul celorlalţi. 
- Laudă şi încurajează! 
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Proiectarea didactică. 

Link-uri utile pentru activitatea de proiectare didactică 
 

 
 

Doina Andrei: Proiectarea demersului didactic presupune: 
1. lectura personalizată a programei şcolare; 

2. planificarea calendaristică orientativă; 
3. proiectarea secvenţială a unităţilor de învăţare; 
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4. proiectarea activităţii didactice (a lecţiei). 

În contextul actualului curriculum, conceptul central al proiectării didactice 
este demersul didactic personalizat, iar instrumentul acestuia este unitatea 

de învăţare. Demersul didactic personalizat exprimă dreptul profesorului – 
ca şi al autorului de manuale – de a lua decizii asupra modalităţilor pe care 

le consideră optime în creşterea calităţii procesului de învăţământ, respectiv 
răspunderea personală pentru a asigura elevilor un parcurs şcolar 

individualizat, în funcţie de condiţii şi cerinţe concrete. Curriculumul naţional 
accentuează faptul că documentele de proiectare didactică sunt documente 

administrative, care permit asocierea într-un mod personalizat a elementelor 
programei cu alocarea de resurse (materiale, temporale, procedurale / 

metodologice) în modul în care profesorul consideră că se pot obţine cele 
mai bune rezultate. Proiectarea didactică a lecţiei este un act de decizie pe 

care profesorul o ia pentru a pune în corelaţie elementele prioritare ale 

activităţii sale şi a găsi varianta optimă în raport cu situaţia educaţională 
concretă. O schemă de proiectare a lecţiei în termeni imperativi este 

prezentată mai jos: 
- Studiaţi programa şcolară. 

- Stabiliţi cât mai corect ce va cunoaşte şi ce va şti să facă elevul la sfârşitul 
lecţiei. 

- Verificaţi dacă vă puteţi încadra în timpul disponibil. 
- Analizaţi capacităţile de învăţare ale elevilor. 

- Analizaţi şi stabiliţi conţinuturile în consens cu programa. 
- Analizaţi care sunt resursele materiale de care dispuneţi. 

- Stabiliţi metodele didactice pe care le veţi folosi. 
- Selectaţi mijloacele didactice optime. 

- Elaboraţi strategia combinând resursele de care dispuneţi. 
- Prefiguraţi scenariul de desfăşurare a lecţiei. 

- Elaboraţi sistemul de evaluare. 

Proiectarea lecţiei se finalizează cu elaborarea unui proiect didactic, care 
marchează trecerea de la anticiparea mentală a scenariului didactic la 

materializarea practică a acestuia. Nu există un model prestabilit şi 
obligatoriu de proiect didactic al unei lecţii; profesorul are posibilitatea reală 

de a decide ce variantă/model de proiectare secvenţială adoptă, pentru 
aceasta consultând literatura de specialitate şi activându-şi creativitatea şi 

competenţa pedagogică. Indiferent de modelul ales, important este ca 
proiectul didactic să fie posibil de aplicat (să fie „bine gândit”). Pentru 

aceasta, el trebuie să întrunească o serie de calităţi sub aspectul conţinutului 
şi al formei sale. Astfel: 

a) sub raportul conţinutului: să precizeze obiectivele instruirii în termeni de  
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comportament observabil şi testabil; să precizeze atâtea obiective  

operaţionale câte pot fi atinse în timpul alocat activităţii didactice respective; 
să acopere conţinuturile esenţiale ale materiei de studiu; să permită 

diferenţierea instruirii în funcţie de pregătirea şi de ritmul celor care învaţă 
(rapid/normal/lent); să precizeze sarcinile de lucru pentru realizarea fiecărui 

obiectiv; 
b) sub raportul formei: să aibă o dimensiune rezonabilă (este un proiect, nu 

un plan detaliat); să fie clar redactat, pentru a se putea urmări modul în 
care fiecare obiectiv se transformă într-un rezultat concret; să conţină doar 

specificaţiile care privesc drumul parcurs de la obiective la rezultate. 
O lecţie nu este o entitate autonomă, ci o parte integrantă şi integrată unui 

sistem de activităţi care reprezintă o unitate de învăţare a disciplinei 
respective. Lecţia este, în fapt, o componentă operaţională a unităţii de 

învăţare, la o scară temporală mai mică, vizând termene scurte şi sarcini de 

învăţare concrete, punctuale şi de realizat pe parcursul unei singure ore 
didactice. Proiectul didactic al unei lecţii este, de regulă, centrat pe 

comportamente direct observabile la elev şi eventual testabile. 
 

Isabela Giorgi: Succesul lecțiilor depinde hotărâtor de competența şi 
creativitatea profesorului, de cunoștințele sale, abilitățile sale de organizare, 

armonizare a strategiilor didactice depind atingerea obiectivelor lecției şi 
atractivitatea orei. Şi ce ne putem dori mai mult decât să realizăm lecții 

frumoase, interesante care să capteze atenția elevilor noștri şi mai 
apoi atingerea competențelor vizate? Pentru aceasta, avem nevoie de 

proiectarea didactică, o previzualizare a lecției ce urmează a fi predată. 
Pentru o bună proiectare didactică, trebuie ca în funcție de conținutul lecției 

să găsim răspunsuri la următoarele întrebări: 
Ce voi face? 

Cum voi face?  

Cu ce voi face? 
Şi cum ştiu dacă am făcut ce trebuia făcut? 

Este un algoritm simplu dar totuşi complex care ne permite să anticipăm 
modul de derulare a unei lecții. Competența, creativitatea în alegerea 

metodelor didactice, a resurselor pe care le vom utiliza la clasă, pasiunea  la 
care mai adăugăm un pic de suflet şi zâmbet... toate acestea sunt 

ingredientele necesare unei bune proiectări didactice. 
 

Cristina Anton: Este important să înțelegem, în primul rând, rolul de 
regizor pe care ni-l asumăm, ca profesori. Practic, fiecare lecție este o nouă 

piesă, ai cărei regizori suntem noi, profesorii ce intrăm în clasă. De fapt nouă  
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trebuie să ne fie, în primul rând, foarte clar scenariul. Din acest motiv, 

consider că proiectarea este importantă, pentru a putea gestiona fiecare 
moment al lecției, chiar dacă e necesar să fim pregătiți și pentru situații 

neprevăzute, pentru surprize plăcute sau mai puțin plăcute. Ca în cazul 
oricărei regii, viziunea e foarte importantă. Fiecare profesor are o viziune 

proprie, unică, a ceea ce înseamnă acea lecție pentru el și a ceea ce 
dorește ca acea lecție să însemne pentru elevii săi. Prin urmare, va acționa 

conform unui plan foarte bine stabilit, proiectat în acord cu această viziune 
unică a sa. Își va stabili scopul, care îl va ajuta să formuleze corect 

obiectivele (Specifice, Măsurabile, Achievable – să poată fi atinse,  Realiste, 
Temporizate – realizabile într-o unitate anume de timp). Odată fixate 

obiectivele, activitățile propuse de către profesor vor viza îndeplinirea 
acestora. La final, profesorul poate stabili metodele prin care evaluează 

îndeplinirea fiecărui obiectiv propus, precum și impactul pe care l-au avut 

activitățile propuse asupra elevilor. Într-o comunicare sinceră, se pot obține 
informații de valoare cu privire la modul în care lecția a avut impactul 

preconizat asupra elevilor cărora li s-a adresat. Cu un feedback sincer, 
realizat cu respect și considerație pentru munca profesorului, activitatea 

didactică poate fi îmbunătățită oră de oră, lucrând în echipă, profesor și 
elevi. 

 
Adriana Mariș: Proiectarea didactică este foarte importantă în activitatea 

unui cadru didactic – fie el debutant sau mai experimentat. O bună 
proiectare are în vedere atât conţinuturile ce trebuiesc transmise, cât şi 

nivelul clasei la care acestea urmează să fie abordate. Mă refer la nivelul de 
cunoştinţe anterioare, la cel intelectual, dar şi la nivelul de atenţie şi la 

motivaţia pentru învăţare pe care o au elevii din „grupul-ţintă”. De multe ori, 
aceeaşi lecţie predată în aceeaşi zi la două clase paralele necesită abordări 

deosebite şi volum diferit de exerciţii de fixare sau aprofundare. De 

asemenea, proiectarea evaluării trebuie să ţină seama de modul în care 
conţinuturile au fost primite de elevi, dar trebuie să aibă în vedere şi 

evaluarea finală – externă – în cazul disciplinelor la care se susţin examene 
naţionale. 

 
Maricela Moțoc: Integrarea, ca sintagmă, reprezintă revenirea în acelaşi loc 

a mai multor activităţi succesive care conduc la atingerea obiectivelor 
propuse şi la însuşirea conţinuturilor. Activităţile integrate nu sunt alte 

activităţi deosebite, separate, ci sunt cele pe care noi le proiectăm conform 
planului de învăţământ. Copilul învaţă prin descoperire în interacţiune sa cu 

mediul. Diversitatea, varietatea materialelor ce i se pun la dispoziţie copilului 
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îl încurajează să se manifeste, să gândească, să exprime idei, să facă 

predicţii. Activităţile integrate se desfăşoară fie frontal, fie pe grupuri sau 
individual. Copilul învaţă prin descoperire, interacţionând cu mediul, 

metodele şi mijloacele de explorare ale lui fiind adesea neaşteptate şi 
originale. Abordarea integrată a activităţilor din grădiniţă determină 

dispariţia graniţelor dintre tipurile şi categoriile de activităţi, 
studiindu-se tema aleasă cu ajutorul mijloacelor de investigare a mai multor 

ştiinţe. Activităţile integrate aduc noul, lejeritate şi coerenţă procesului de 
învăţare. Reuşita predării integrate a conţinuturilor ţine de gradul de 

structurare a conţinutului proiectat, în viziune unitară şi ţintind anumite 
finalităţi. 

 

 
 

MODELE DE PROIECTARE DIDACTICĂ: 

 
Angela Rotaru: Modelul CECERE (Joiţa , 2005) – etape: 

1. Crearea contextului adecvat: asigurarea resurselor informaţionale, a 
materialelor-suport, a instrumentelor necesare construcţiei, precizarea 

obiectivelor si a sarcinilor, a organizării, a metodologiei, a modurilor de 
relaţionare, a dificultăţilor şi restricţiilor, a criteriilor si modurilor de 

evaluare, reactualizarea cunoştinţelor anterioare, evidenţierea aşteptărilor. 
2. Realizarea explorării directe, a prelucrării primare a materialelor 

disponibile, în mod individual, în raport cu datele contextului precizat, după 
reactualizarea experienţei procedurale anterioare şi aplicarea metodelor de 

cunoaştere ştiinţifică, cu sprijin, cu conştientizarea restricţiilor şi 
obstacolelor. 

3. Colaborarea în perechi sau în grup mic şi apoi la nivelul clasei, pentru 
analiza critică şi comparativă a rezultatelor proprii, dezbaterea, negocierea,  

stabilirea unor sensuri comune în temă, comunicarea rezultatelor  
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generalizate, corectarea erorilor. 

4. Elaborarea în sinteză, în mod propriu, a rezolvării sarcinii date, pentru  
evidenţierea nivelului de înţelegere, a schelelor folosite în cunoaştere, a 

modului de structurare mentală, sub forma unor produse construct: schiţe, 
desene, eseuri, rezolvări, programe, grafice, modele, compuneri, aparate, 

tabele s.a. 
5. Formularea de reflecţii personale, ca încheiere a construcţiei cunoaşterii 

temei, cu raportarea la criteriile date a realizării obiectivelor cognitive şi 
metodologice, teoretice şi practice, cu evidenţierea erorilor şi propunerea de 

soluţii de corectare, a valorii contextului si a climatului asigurat. 
6. Evaluarea sumativă, echilibrată a nivelului cunoştinţelor, capacităţilor, 

abilităţilor, competenţelor, atitudinilor, cu valorificarea evaluărilor parţiale, 
cu precizarea deschiderilor de dezvoltare, cu aprecierea nivelului atins al 

metacogniţiei. 

 
Angela Rotaru: Modelul celor 5 E (Bybee, 1999) – etape: 

1. Angajarea (Engage) în prezentarea, identificarea sarcinii date, în stabilirea 
relaţiei cu experienţa anterioară, organizarea materialelor, anticiparea 

planului de rezolvare, formularea de întrebări, efectuarea de analogii cu 
rezolvări similare, precizarea unor dificultăţi şi aşteptări. 

2. Explorarea (Explore), găsirea independentă a folosirii oportune a 
materialelor, recunoaşterea şi analiza elementelor problemei, formularea de 

întrebări, de orientare, de ipoteze, de ordonare a acţiunilor şi ideilor. 
3. Explicarea (Explain), argumentarea pentru înţelegere, compararea 

rezultatelor, confruntarea în grup, comunicarea interpretărilor date, 
articularea ipotezelor, efectuarea generalizărilor, corectarea erorilor, 

confruntarea cu alte argumente din noi explorări.  
4. Elaborarea (Elaborate) şi prezentarea rezultatelor, ideilor, cunoştinţelor 

învăţate, extinderea câmpului de înţelegere, aplicarea în situaţii reale, 

aplicarea altei abordări. 
5. Evaluarea (Evaluate) criterială a progresului, a înţelegerii, a modului de 

operare, a produselor realizate (liste de cuvinte-cheie sau atribute, scheme, 
întrebări, ipoteze, proiecte, hărţi cognitive, portofolii, lucrări scrise 

redactate), a nivelului metacogniţiei, a corectării greşelilor. 
 

Aurelia Berușcă: Aș mai adăuga un „E”, Experimentarea – avem idei, dar 
nu și curaj! Trebuie să experimentăm orice credem că este benefic pentru 

educarea copiilor, pentru predare, învățare, evaluare. Vom avea posibilitatea  
de a aplica tot ce învățăm de la alții și abia apoi vom ști dacă ceea ce am 

învățat merită sau nu pus în aplicare. Experimentele pot fi scurte sau cu  
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durată mai lungă, în funcție de ceea ce ne propunem să aflăm. Să fim mereu 

„noi”, dar mereu să venim cu ceva nou! Acel ceva nou este o experimentare. 
 

Aurora Dumitrescu: Dream-Explore-Map-Make-Ask-Remake-Show 
În faza „Vis” Dream, profesorul oferă elevilor o provocare pentru a cerceta 

un subiect , o problemă controversată de care sunt interesați și care se 
încadrează în curriculum. Elevii gândesc liber și împărtășesc idei. 

În faza „Explorare”, elevii adună informații despre  subiect. Activitățile de 
învățare sunt destinate dezvoltării abilităților interpersonale și lucrului în  

echipă. 
În faza „Map”, își structurează gândurile și ideile și încearcă să înțeleagă 

conceptele, ideile etc. 
În faza „Make”, elevii dezvoltă sau creează un produs sau practică o 

activitate. 

O posibilă activitate pentru elevi în faza „Întreabă” este aceea de a 
intervieva experți. 

În faza „Remake”, elevii replanifică sau revizuiesc produsul, pe baza 
feedback-ului sau a informațiilor suplimentare pe care le primesc. 

În ultima etapă, „Show”, elevii publică și prezintă rezultatele muncii lor. 
 

Monica Olimpia Butcovan: Modelul ERRE (Evocare – Realizarea sensului – 
Reflecţie) este foarte eficient în cadrul lecțiilor de limba română care au ca 

scop studiul unui text literar. Realizat în 1995, modelul de proiectare 
didactică Evocare – Realizarea sensului – Reflecţie, de Kurtis S. Meredith şi 

Jeannie L. Steele, este un cadru favorabil formării şi dezvoltării gândirii 
critice şi integrării creative a informaţiilor. Autorii modelului consideră că o 

lecţie, pentru a-şi atinge obiectivele, este structurată pe trei părţi, 
cuprinzând: 

·   activităţi de evocare sau reactualizare a cunoştinţelor şi experienţelor, în 

mod sistematic sau aleatoriu, pe care elevii le au despre subiectul propus în 
lecţie; 

·   activităţi de realizare a sensului, prin accesibilitatea şi înţelegerea 
cunoştinţelor predate; 

·   activităţi de reflecţie critică asupra cunoştinţelor dobândite pentru a 
facilita integrarea lor în propriile scheme cognitive. 

La aceste trei grupe se poate adăuga o a patra, numită de extindere, în 
timpul căreia elevii pot dezvolta noţiunile sau ideile dobândite sau pot exersa 

aplicaţii specifice. 
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RECOMANDĂRILE MENTORILOR: 

 
Veturia Seserman: 

1. Asigurați diversitatea. 
2. Gradaţi cu atenţie. 

3. Fixaţi-vă un scop. 
4. Nu supraestimați cunoștințele anterioare. 

5. Țineţi cont de încărcătură conceptuală. 
6. Redactași procedeele la persoana a treia. 

7. Nu uitați să demonstrați elevilor cum se execută o deprindere. 
 

Link-uri utile: 
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Lecția perfectă 

 

 
 

Propuneri de „lecții perfecte” ale mentorilor: 

 
Liga margaretelor: 
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Liga ghioceilor: 

 

 
 

 
 

 
Liga narciselor: 
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Liga stânjeneilor: 

 

 
 
 

 
 

Liga daliilor: 
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Liga hortensiilor: 

 

 
 

 
 

 
Liga zambilelor: 
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Liga lalelelor: 

 

 
 
 

 

 
Liga lăcrămioarelor: 
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Liga orhideelor: 

 

 
 
 

 
 

Liga trandafirilor: 
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Liga bujorilor: 

 

 
 

 
 

 
Liga toporașilor: 
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Liga gladiolelor: 

 

 
 
 

 
 

Liga macilor: 
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Liga brândușelor: 

 

 
 
 

 
 

Liga freziilor: 
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Liga gențianelor: 
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Comunicarea cu părinții 

 

 
 

Dan Șovan: Pentru a avea succes în educarea şi instruirea elevilor, este 
esenţial să ai sprijinul părinţilor, pentru că educaţia nu începe şi nici nu se 

sfârşeşte la porţile şcolii. 
 

Tatiana Silveșan: O şcoală performantă este o şcoală în care este 
promovată, susţinută şi dezvoltată o legătură puternică între profesori şi  
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părinţi. Este un parteneriat în care, nu trebuie uitat niciodată, nucleul este 

elevul. Comunicarea, schimbul de informaţii privind copilul, trebuie să vină 
din ambele sensuri, studiile aratând că o bună relaţie părinte-profesor se 

corelează cu performanţa şcolară bună a copilului. Este evident că părinţii au 
nevoie de un sprijin puternic din partea şcolii pentru a se implica eficient. 

Comunicarea între profesor şi părinte determină motivarea copiilor în 
învăţare, creşterea interesului acestora pentru studiu, pentru activităţile 

şcolare şi extraşcolare. Profesorii şi părinţii, împreună, ar trebui să îi sprijine 
pe copii în a-şi planifica activităţile, în a-şi dezvolta interesul pentru diferite 

domenii. Ei pot oferi permanent oportunităţi de învăţare, lucrând în 
parteneriat. O relaţie corectă şi eficientă între profesor (diriginte) şi familie 

este o relaţie în care există asertivitate, acceptarea unui punct de vedere 
diferit, ascultare activă. Părinţii pot fi cu uşurinţă implicaţi în activităţile 

şcolare şi extraşcolare, profesorii îi pot informa despre cum ar putea face 

acest lucru, cum pot deveni parteneri reali. Abordările contemporane în 
educaţie impun, ca şi condiţie obligatorie, ca profesorii să stabilească relaţii 

de cooperare cu părinţii elevilor, cu familiile acestora, rolul lor nelimitându-
se doar la educaţia de la catedră sau din clasă. Evoluţia copiilor este puternic 

influenţată atât în prezent, cât şi în viitor, de modul în care se dezvoltă 
această relaţie părinte-elev-profesor. 

 
Izabela Kiss: Barierele în calea unei comunicări eficiente cu părinţii sunt mult 

mai mari decât şi le închipuie majoritatea cadrelor didactice şi, în special, 
cadrele didactice tinere. Regulile cunoscute şi acceptate, privind relaţia cu 

colectivul de părinţi, sunt cele clasice, însă multe dintre ele rămân acum 
depăşite de investigaţiile educaţionale moderne. În calitatea sa de manager 

la clasă, cadrul didactic trebuie să conducă cu maximum de eficienţă relaţiile 
cu părinţii, transformându-i în aliaţi şi colaboratori. Identificarea 

principalelor cauze ale unei comunicări ineficiente cu părinţii sunt multe, 

dintre care aș aminti: problemele de ascultare, lipsa conexiunii inverse, 
rezistenţa la critică, percepţia selectivă şi subiectivitatea, obţinerea 

informaţiei prin manipulare discretă, ascultarea afectivă, inadvertenţe de 
limbaj, bariere culturale etc. 

Problemele de ascultare provin din faptul că profesorul are falsa impresie că 
întotdeauna comunicarea cu părinţii este nevoia sa de a-i informa pe scurt 

pe aceştia despre diverse probleme. Realitatea este că profesorul îşi petrece 
cea mai mare parte din timpul relaţiilor cu părinţii sau, mai degrabă, ar fi 

recomandabil să şi-o petreacă, în receptarea şi primirea mesajelor din partea 
acestora. Dorinţa cadrului didactic de a avea numai el iniţiativa (fapt conferit 

prin statutul instituţional al funcţiei) poate conduce la o falsă impresie şi  
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chiar presupunere că o bună comunicare este sinonimă cu transmiterea 

informaţiilor şi a părerilor. 
Lipsa conexiunii inverse are în vedere faptul că profesorul porneşte în relaţia 

cu părinţii de la premisa comunicării corecte cu aceştia, întrucât ci numai ei 
au datoria de a înţelege şi de a asculta orice fel de mesaj din partea 

educatorului. Sunt mulţi părinţi inhibaţi în a pune întrebări, chiar dacă nu au 
înţeles prea multe din mesajul cadrului didactic (şi chiar şi în cazul unui 

context relaţional calm şi echilibrat cu aceştia). Un cadru didactic eficient 
lasă nu numai spaţiu întrebărilor, în comunicarea cu părinţii, ci îi şi provoacă 

să facă ei acest lucru. 
Rezistenţa la critică poate constitui unul dintre obstacolele cele mai frecvente 

dar şi mai dificil de depăşit deoarece sunt ocazii în care feed-back-ul este 
căutat, dar se dovedeşte a fi nefavorabil. Controlul mândriei personale şi 

apelul la efectul de prestigiu, solicitate de anumite situaţii manageriale 

foarte dificile, când acţiunile noastre se dovedesc a fi criticate de unul sau 
mai mulţi părinţi, trebuie să reprezinte elemente normale, pentru ca o relaţie 

fructuoasă să se instaleze între părinţi şi cadrul didactic. 
Percepţia selectivă şi subiectivitatea se referă la faptul că simplul volum al 

datelor accesibile implică faptul că trebuie să avem o oarecare bază pentru a 
decide ce mai trebuie să căutăm şi la ce să reacţionăm. Abilităţile cadrului 

didactic în interacţiunile cu părinţii trebuie să constea şi în a recunoaşte 
zonele problematice ale unor abordări pline de subiectivism. 

Alegerea momentului şi a locului pentru a-i invita pe părinţi să se exprime, 
spaţiul, contextul, participanţii sunt tot atâtea variabile ale unei situaţii de 

comunicare importante. 
Inadvertenţele de limbaj pot constitui bariere grave în calea comunicării 

dintre profesor şi părinţi. Un limbaj căutat, cu elemente psihopedagogice şi 
de ordin tehnic, ori plin de neologisme poate constitui un factor de blocaj al 

comunicării părinţi-cadre didactice. Un limbaj simplu, direct, în termeni 

normali, adaptat interlocutorului constituie soluţia acestei situaţii de blocaj. 
Barierele culturale constituie, de asemenea, factori frecvenţi ai 

neînţelegerilor părinţi-cadre didactice, cu atât mai mult cu cât părinţii se 
consideră inferiori la acest capitol cadrului didactic. Profesorul însă nu 

trebuie să exacerbeze rolul acestei eventuale discrepanţe, făcând tot 
posibilul ca dezechilibrul de cultură să se transforme, printr-o chibzuită 

cumpătare, într-un raport echitabil. 
 

Marian Viorel Casian: Una dintre problemele care apar în relaţia profesor-
elev este lipsa de implicare din partea părinţilor, distanţa tot mai mare 

pe care aceştia o păstrează faţă de şcoală. Şcoala ar trebui să se implice tot 
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mai mult în atragerea părinţilor către ea, către profesori şi, în primul rând, 

către nevoile elevilor. Evoluţia copiilor trebuie urmărită constant, şi nu doar 
atunci când sunt probleme foarte mari. Astfel de momente tensionează 

foarte mult relaţia profesor-părinte şi, de foarte multe ori, o gestionare 
greşită a situaţiei poate duce chiar la destrămarea acesteia. Se poate 

întâmpla ca profesorii să considere nepotrivită intervenţia părinţilor, critica 
pe care aceştia o aduc şcolii, iar părinţii pot considera că şcoala nu are 

reacţia pe care ei o consideră corectă. Rezolvarea unei asemenea situaţii nu 
poate veni decât prin comunicare, deschidere şi flexibilitate în relaţia 

stabilită între cei doi parteneri. 
 

Adina Elena Avacovici: Suntem într-o realitate în care copilul/adolescentul  
îşi vede din ce în ce mai puţin părinții, este singur majoritatea timpului sau 

îşi petrece toată ziua în compania calculatorului sau a prietenilor. Părinții 

nu reușesc să construiască o relaţie cu copilul lor, nu au timp să 
discute cu el şi să-l asculte, să-l cunoască şi să-l facă să aibă încredere în ei. 

Există, de asemenea, numeroase bariere care se ridică în comunicarea 
părinților cu copiii lor, cum ar fi: critica, amenințările, ordinele, moralizarea, 

etichetarea. Pe de altă parte, modul în care părinții se poziționează față de 
școală și educator reprezintă punctul de plecare pentru felul în care copilul 

se va raporta la acestea atât din perspectiva acumulării de cunoştinţe, cât şi 
a modelării comportamentului. Știm prea bine despre plasarea 

responsabilităţii exclusiv sistemului educaţional sau despre aspectele legate 
de gradul scăzut de încredere în acest sistem. Ca și profesori trebuie să fim 

buni cunoscători ai psihologiei vârstelor, ai tipurilor de personalități și 
temperamente, iar atunci când interpretăm un comportament sau când 

descriem o atitudine să ținem cont de: nivelul de activitate, intensitatea 
emoțiilor, sensibilitatea, abordarea situațiilor, adaptabilitatea la situații noi, 

perseverența, starea de spirit a elevului respectiv. Zi după zi se adună 

extrem de multe evenimente neîmpărtășite, riscând să fie comunicate doar 
situațiile ieșite din comun și nu întotdeauna cele pozitive. Consider utile: 

- întâlnirile cu părinţii, organizate cel puţin de două ori pe an; 
- participarea la programul unei zile sau la o oră ca şi părinte asistent 

conform unei programări; 
- scrisori pentru informaţii specifice; 

- tehnologia – mijloc util pentru transmiterea în mod regulat a informaţiilor. 
 

Victoria Șerban: Comunicarea cu părinții este extrem de importantă și se 
poate realiza în condiții optime doar atunci când ambele părți (școala și  

părinții) sunt implicate într-un mod autentic. Școala (prin profesori și  
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conducere) trebuie să ofere deschidere și transparență, iar părinții trebuie să 

manifeste interes real pentru activitatea școlară a elevilor. O barieră foarte 
periculoasă din partea părinților este aceea dată de mentalitatea „copilul 

meu are întotdeauna dreptate”, iar din partea școlii „profesorul are 
întotdeauna dreptate”. O comunicare eficientă implică flexibilitate, 

ascultare activă și, câteodată, compromis din ambele părți. 
 

Ștefan Paul Enescu: Copilul are foarte multe de câștigat din colaborarea 
familiei cu școala, chiar dacă nu-i convine de fiecare dată (mă refer mai 

ales la „năzdrăvani”). Și familia are de câștigat din această colaborare. Până 
la urmă, specialiștii în educație ar trebui să fie... în școală. De la părinți se 

pot strânge o mulțime de informații folositoare în stabilirea demersurilor 
didactice sau de remediere a unor situații, de soluții. Dacă există cazuri în 

care familia (fără educație de specialitate) are soluții mai bune, asta ar 

trebui să dea de gândit cadrului didactic... fiecare copil este important! Nu 
sunt adeptul lozincii „profesorul are întotdeauna dreptate”, dar mă gândesc 

că ar trebui să aibă, cel puțin pentru asta se pregătește – să aibă cele mai 
bune soluții! Dacă nu le are, o dată, de două ori..., de nouă ori, atunci cred 

că există o problemă. 
 

Adriana Irimia: Obstacolele majore întâlnite în relaţia grădiniţă-familie pot fi 
de ordin comportamental (întâlnite, atât între părinţi, cât şi la cadrele 

didactice şi manageri/directori) sau de ordin material (relaţia grădiniţă-
familie cere un surplus de efort material şi de timp). În cadrul acestui 

parteneriat, adesea dificultăţile rezultă din disputa unor idei divergente 
privind: responsabilitatea statului şi a familiei privind educaţia copiilor; 

libertatea de alegere a grădiniţei de către părinţi sau unicitatea 
învăţământului; impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale 

copilului la școală; participarea părinţilor la gestionarea procesului decizional 

în instituţia şcolară. Cel mai greu de înlăturat este obstacolul de ordin 
atitudinal. Mentalitatea oamenilor – părinţi, cadre didactice, publicul larg, în 

general – şi cutumele sociale înrădăcinate şi întărite prin comportamente 
repetate sunt factori greu de influenţat şi de schimbat, dar acest lucru nu 

este imposibil de realizat. Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a 
asigura dezvoltarea copilului în programul educativ din grădiniţă poate 

deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine, încredere în 
competenţele lor, făcându-i mai buni. Parteneriatul grădiniţă-familie se 

referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, la o 
unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra 

copiilor atunci când aceştia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinţii.  
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Concluzia finală este că numai o bună colaborare între grădiniţă şi familie va 

îmbunătăţi colaborarea dintre aceşti factori, foarte importanţi în creşterea şi 
dezvoltarea copilului preşcolar. 

 
Elena Cristina Voicu: Comunicarea cu părinții este esența eficienței 

educației preșcolare în ideea în care deprinderile, comportamentele formate 
la gădiniță trebuie exerrsate și acasă. Problema majoră în acest context este 

dată de percepția părinților asupra învățământului preșcolar și implicit a 
cadrelor didactice. Sarcina educatoarelor este cu atât mai dificilă cu cât, în 

ultima vreme, părinții consideră că au doar drepturi, că suntem mai mult 
bone decât cadre didactice... 

 
Mihaela Mărginean: Părinții sunt cei care îi învață pe copii cum să se poarte, 

cum să vorbească... cei șapte ani de acasă! Însă în societatea în care trăim, 

când valorile sunt inversate, e tot mai greu să găsești acei șapte ani! De cele 
mai multe ori, noi dascălii suntem cei care facem și munca părinților. Din 

păcate, oricât de mult am vrea, nu putem suplini munca unui părinte, chiar 
nu putem. Soluția pentru această problemă a societății noastre, care se 

reflectă tot mai mult în școală, din punctul meu de vedere este că trebuie să 
insistăm ca părinții să înțeleagă că rolul lor în educația copilului este 

definitoriu și că profesorul este doar partener. [...] Mă refer la felul în care 
se poartă elevul în clasă, la școală și în societate. Pentru că în privința 

procesului educativ părinții nu cred că trebuie să își dea cu părerea. Nu, nu 
sunt dură. Sincer, când cineva încearcă așa ceva la vreo ședință cu părinții, 

mă uit zâmbind la acea persoană și îi spun: „Dacă vin eu la dumneavoastră 
la muncă să vă spun cum să vă faceți munca, vă place?” Și râd. Și s-a 

terminat. Nu este ușor să comunici cu părinții. Dar dacă ai răbdarea 
necesară să îl asculți activ și mult, mult tact, atunci poți găsi soluții și la cele 

mai dificile probleme apărute. Eu am ajuns să predau în școala în care cu ani 

în urmă am fost elevă. O școală grea, de cartier, cu mulți elevi, cu părinți din 
toate categoriile, cu mulți părinți plecați în străinătate, cu mulți copii crescuți 

de bunici. Problemele au fost numeroase, dar am reușit să le depășim 
împreună: părinte-profesor. Poate sinceritatea mea a fost de cele mai 

multe ori punctul în care părintele a înțeles că eu, profesorul nu doresc decât 
binele copilului. Poate cuvintele pe care le rostesc de fiecare dată când vine 

părintele: „Copilul dumneavoastră este foarte frumos, inteligent, dar...” 
Adică, ca să înțelegeți, comunicarea e o artă! Vă spun sincer: și când a venit 

părintele strigând, după aceste cuvinte, nu a mai spus nimic! În concluzie: 
Un profesor este un om care trebuie să știe să... asculte și să negocieze 

foarte bine! 
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POVESTEA VORBEI 
Decalogul părintelui 

 
Copilul este o persoană în 

devenire. 
Eu îl respect! 

Copilul este curios. 
Eu discut cu el. 

Copilul se minunează, 
Eu îl conduc să caute frumosul. 

Copilul caută un model, 
Eu îi ofer un exemplu. 

 

Copilul se îndoiește de el, 

Eu apreciez ceea ce face. 
Copilul vrea să fie independent, 

Eu îl invit să fie responsabil. 
Copilul se cunoaște doar pe sine, 

Eu îl învăț să cunoască lumea. 
Copilul are nevoie de ideal, 

Eu îl ajut să dea sens vieții sale, 
Să fie el însuși.

 
RECOMANDĂRILE MENTORILOR: 

 
Mirela Roșioru: Între teorie şi practică este o mare distanţă. În sarcina 

noastră „cad” abilitatea şi perseverenţa în eficientizarea comunicării 

cu părinţii. Ne considerăm norocoşi dacă în părinte identificăm un adevărat 
partener de discuţie care doreşte binele propriului copil, şi nu un adversar.  
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De-a lungul carierei am identificat mai multe „tipuri” de părinţi cu care am 

relaţionat: 
1 tipul prietenos, amabil, educat, deschis, rezonabil… faţă de orice situaţie, 

părintele care te sprijină, care mediază împreună cu tine, care se 
interesează constant de situaţia la învăţătură şi disciplină a copilului, care 

vine constant la şedinţele pe care le organizezi…, „părintele ideal”; 
2 tipul critic, distant, nemulţumit… faţă de propriul copil, faţă de colegii 

copilului, faţă de şcoală şi de profesori…, „părintele contra”; 
3 tipul blazat, resemnat, pesimist… care spune „Nu ştiu ce să-i mai fac!”, 

„Am încercat orice!”…, „părintele învins”; 
4 tipul persuasiv, linguşitor, insinuant… care face eforturi de a câştiga 

bunăvoinţa dirigintelui sau profesorilor, bunăvoinţă care să se răsfrângă, 
eventual, şi asupra copilului…, „părintele lipicios”; 

5 tipul ocupat… cu serviciul, care neglijează copilul, pe care îl „scapă din 

mână”… nu-şi găseşte timp niciodată să şi-l petreacă cu copilul, pune mereu 
serviciul în faţa copilului…, îşi suplineşte absenţa prin achiziţionarea de 

gadgeturi, haine etc.…, „părintele carierist”; 
6 tipul perfecţionist, exigent şi competitiv… care pune presiune pe copil 

pentru a obţine rezultate excepţionale şi pe care-l înscrie la nenumărate 
concursuri şi olimpiade…, „părintele… trebuie să fii cel mai bun”; 

7 tipul protecţionist, obtuz, suficient, superior…, care crede numai varianta 
copilului, care vede numai conspiraţii împotriva lui şi nu poate accepta că şi 

„odorul” greşeşte…, „părintele care ştie mai bine decât oricine”; 
8 tipul dezinteresat, indiferent, distant…, este ca un zid care te aude şi nu 

reacţionează…, de obicei cu probleme de comunicare în propria familie…, 
„părintele rece”. 

Cu siguranţă există şi alte tipuri de părinţi şi sunt convinsă că mulţi dintre 
colegii mei pot completa / modifica această tipologie a părinţilor, pe baza 

propriilor lor experienţe. 

Sfaturi pentru tinerii colegi stagiari… şi nu numai: 
1. Identificaţi pe cât posibil tipul de părinţi cu care trebuie să comunicaţi. 

2. Încercaţi să găsiţi puncte comune în comunicare. 
3. Fiţi întotdeauna politicos şi rezonabil în discuţiile cu părinţii. 

4. Păstraţi-vă consecvenţa în ceea ce solicitaţi. Un profesor care-şi schimbă 
des părerea / atitudinea nu este credibil. 

5. Respectaţi-vă timpul liber – nu trebuie să vorbiţi la telefon oricând doreşte 
părintele; există oră de consultaţii şi SMS-uri. 

6. Să aveţi o ţinută impecabilă în faţa părinţilor… de la îmbrăcăminte, la ton 
şi mimică. 

7. Nu ezitaţi să cereţi sfatul colegilor de cancelarie. 
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Veturia Seserman: Iată câteva sfaturi pentru o bună comunicare 

profesor-părinte-copil: 
1) Lăsați copilul să-și dezvolte propria relație cu profesorul. Nu îi spuneți 

dinainte că profesorul său este o persoană bună, dură, exigentă etc. Va 
descoperi singur caracteristicile profesorului său. Contactul cu profesorul 

este unul dintre primele și cele mai importante contacte pe care un copil îl 
are cu o persoană adultă. E un prim pas spre a descoperi lumea „celor mari” 

și a învăța să se adapteze diferitelor situații. 
2) Vorbiți-i profesorului despre pasiunile copilului dumneavoastră. Astfel, îl 

ajutați și pe acesta să afle mai multe despre cel mic. Dacă este un fan al 
tenisului, profesorul va avea grijă să abordeze acest subiect într-o viitoare 

lecție (despre sporturi sau hobby-uri), iar copilul va fi mai mult decât 
încântat că pasiunile lui sunt importante atât pentru părinți, cât și pentru 

profesor. 

3) Explicați-i celui mic că nicio situație nu e numai în alb și negru. De fiecare 
dată când povestește ceva negativ de la școală, încurajați-l să spună și un 

lucru bun care i s-a întâmplat. Astfel, dumneavoastră veți căpăta o 
perspectivă mai amplă asupra situației și îl veți învăța pe cel mic să vadă și 

lucrurile pozitive. 
4) Puneți întrebări, atât profesorului cât și copilului. Fiecare va vedea că 

sunteți interesat, iar dumneavoastră veți primi toate răspunsurile de care 
aveți nevoie. 
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Disfuncționalități în sala de clasă 

 

 
 

Veturia Seserman: Se spune că „în lume sunt mai multe conflicte decât fire 
de nisip” şi poate că este adevărat, tot atât de adevărat pe cât este şi faptul 

că  însăşi societatea ne influenţează sistemul de valori, principii şi credinţe, 
comportamentul şi punctele de vedere asupra conflictelor. Conflictul face 

parte din viață pentru că el rezultă din diferențele dintre indivizi – odată 
acestea acceptate, putem accepta și conflictul, și chiar îl putem transforma  
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în oportunitate pozitivă, de cunoaștere, echilibru și progres. Știința rezolvării 

conflictelor nu presupune ignorarea, negarea, eliminarea conflictului din 
viață. Nu servește nimănui să pretindem că nu există conflict, nici să ne 

simțim vinovați sau rușinați că suntem implicați în conflicte. Conflictul 
educațional constituie un „ingredient” al vieții școlare, dar și cotidiene și este 

un proces cu care ne confruntăm, în calitate de profesori, în fiecare zi. Într-o 
comunitate școlară, fie că este mare sau mai mică, conflictul este inevitabil, 

existând situații în care nu-l putem ocoli. În cele mai multe cazuri, însă, dacă 
este controlat, acesta se află în postura de a îmbunătăți simțitor implicarea 

elevilor, motivația pentru învățare. Nu trebuie să pierdem totuși din vedere 
faptul că un conflict poate degenera în forme mai agresive, așa cum sunt 

violența verbală și cea fizică. Chiar dacă școala este locul în care ar trebui să 
găsim cele mai bune condiții pentru formarea și dezvoltarea armonioasă a 

personalității, trebuie să precizăm că, de multe ori, conflictele și stările 

conflictuale degenerează în violență școlară. Conflictele pot fi abordate din 
punct de vedere psihologic, individual, al relațiilor interpersonale, psihanalitic 

etc. Dintre sursele violenței școlare pot fi menționate: mediul familial, mediul 
social, trăsăturile de personalitate ale elevului, probleme specifice vârstei 

adolescenței, rasism, homofobie, factori psihologici, managementul 
defectuos al clasei școlare. Comunicarea deschisă între opozanți are la bază 

„decalogul comunicării”, ce conține, la rându-i, soluții pentru rezolvarea 
conflictelor: 

1 Nu poți să nu comunici. 
2 A comunica presupune cunoștere de și stima de sine. 

3 A comunica presupune cunoașterea nevoilor celuilalt. 
4 A comunica presupune a ști să asculți. 

5 A comunica presupune a înțelege mesaje. 
6 A comunica presupune a da feed-back. 

7 A comunica presupune a înțelege procesualitatea unei relații. 

8 A comunica presupune a ști să îți exprimi sentimentele. 
9 A comunica presupune a accepta conflictele. 

10 A comunica presupune asumarea rezolvării conflictelor. 
 

Noi, dascălii, nu trebuie să uităm că sala de clasa este o microsocietate a 
cărei funcționare necesită stabilirea unor reguli clare ce se cer respectate 

de toți membrii grupului școlar. Respectarea regulilor este o condiție a 
socializării, care înseamnă a învăța să trăiască împreună în relații de respect 

reciproc, excluzând violența. Regulile școlare vizează ținuta, efectuarea 
temelor, prezența la cursuri, dar sunt și reguli de civilizație ce au în vedere 

limbajul folosit, modalitățile de adresare, respectul față de celălalt, păstrarea 
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bunurilor școlare, toleranța, solidaritatea, într-un cuvânt, maniera de a te 

comporta astfel încât viața în colectivitate să fie cât mai agreabilă. 
 

Angela Rotaru: Disfuncționalitățile la clasă au diverse cauze: 
- volumul sarcinilor şcolare (supradimensionarea/subdimensionarea lor 

accentuată); 
- lipsa de obiectivitate în apreciere; 

- timpul afectat altor preocupări obligatorii;  
- sprijinul insuficient acordat pentru îmbunătăţirea studiului individual 

(planificarea şi organizarea învăţării); 
- rigiditatea ritmurilor de învăţare, copiii cu ritmuri lente întâmpinând 

dificultăţi în învăţare; 
- diferenţele semnificative existente între profesori şi chiar şcoli în ceea ce 

priveşte nivelul exigenţelor cognitive manifestate faţă de elevi; 

- abordările educative de tip exclusiv frontal care acordă prioritate clasei sau 
obiectivelor generale ale predării, dar nu acordă importanţă particularităţilor 

psihologice ale elevilor, care individualizează actul perceperii şi predării 
informaţiilor; 

- mărimea clasei de elevi – numărul mare de elevi frânează obţinerea 
participării elevilor la procesul predării; 

- eterogenitatea clasei de elevi din punctul de vedere al vârstei înfrânează 
elevii cu aptitudini sau ritmuri intelectuale superioare în dezvoltarea lor 

intelectuală. 
 

Isabela Giorgi: Principala cauză a disfuncționalităților în clasă o reprezintă 
lipsa de motivație în ceea ce privește învățarea. De aici pleacă neatenția, 

rumoarea sau chiar zarva în clasă, forfota... Elevii nu conştientizează 
importanța disciplinelor predate, ei văd doar realitatea „imediată”,  

considerând că nu-i ajută la nimic anumite discipline. Unii dintre ei măcar se 

canalizează pe acele materii care le trebuie la facultate, şi atunci la restul 
disciplinelor devin factori perturbatori în clasă... 

Pentru elevii de azi profesorul nu mai prezintă credibilitate... noi le spunem 
lucruri care contravin cu ceea ce se întâmplă în societate. Televiziunea în 

special, rețelele de socializare sunt principalii lideri de opinie, nu şcoala. 
Degeaba le insuflăm copiilor noştri dragostea pentru cinste, frumos, 

pentru corectitudine când viața „bate filmul”. Aşa cum şi noi ne simțim 
debusolați uneori, cum să se simtă un copil care nici nu a împlinit 16 ani? 

Dar aici intervine măiestria profesorului. Dacă va şti ce materiale şi strategii 
didactice să folosească ca să realizeze o lecție atractivă care să incite elevii 

înseamnă că ne-am făcut datoria şi, chiar dacă este un pas mic, este un pas  
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sigur şi cred cu tărie că doar noi, profesorii, poate mai putem schimba ceva 

în societatea de mâine prin ceea ce transmitem azi copiilor/elevilor noştri. 
 

Elena Monica Ciobanu:  
Oboseala 

Din punct de vedere al managementului clasei de elevi, oboseala rezultă în 
urma unor disfuncții organizatorice ale activității în clasa de elevi: 

- activitățișsi sarcini repetitive, monotone; 
- absența conexiunii inverse reale; 

- perspectiva motivațională limitată;              
- durata și intensitatea inadecvată a activităților de tip educațional; 

- interesul scăzut al elevilor pentru activități instructiv-educative conduse 
inoportun de către cadrul didactic. 

Plictiseala apare adeseori fără o cauză obiectivă și poate conduce la 

instaurarea oboselii. Un elev se poate simți plictisit încă de la începutul 
lucrului, mai ales dacă sarcina de învățare nu îl atrage sau are o atitudine 

negativă față de aceasta. 
 

Supraîncarcarea 
O cauză majoră a supraîncărcării elevilor rezidă în sistemul de instrucție cu 

oral variabil (dimineața și după-masa). Acest sistem solicită mai mult elevii 
decât orarul școlar normal. 

 
Lipsa de motivare a clasei 

Motivația reprezintă o componentă crucială a procesului de învățământ. 
Studiile asupra performanțelor învățării arată că peste 93% dintre elevii cu 

rezultate foarte bune au realizat ceea ce au realizat datorită propriilor 
demersuri de studiu individual însoțite și sprijinite de motivație. 

 

Iata câteva strategii de „autostimulare” ale unui copil în sala de clasă: 
- copiii trebuie învățați să-și folosească limbajul interior pentru a-și 

redimensiona motivația (de exemplu: „Voi face mai bine data viitoare!”); 
- copiii trebuie învățați să-și facă cunoscute și să-și argumenteze părerile în 

public, permițând astfel cadrului didactic să cunoască modul de a gândi al 
elevului; 

- copiii trebuie să învețe strategii ce implică colaborarea și participarea 
activă (spre exemplu, participarea lor cunoscută la deciziile educationale; 

participarea la jocuri de rol în care elevii sunt puși să joace rolul 
educatorului, etc.); 

- copiii trebuie învățați să-și pună întrebări. 
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Prin adaptarea acestor tehnici și aplicarea lor în clasă, managerul poate 

optimiza atât motivația elevilor, cât și anumite capacități intelectuale ale 
acestora. Cel mai grav lucru din punct de vedere al motivației este non- 

implicarea elevilor în interacțiunile din clasă.  
 

Deprecierea climatului educațional 
Climatul educațional indică atmosfera, moralul, starea afectivă a clasei și 

este indicatorul „sănătății” unui grup educațional. El este produsul unor 
raporturi interpersonale la diferite niveluri (profesor-profesor, profesor-elev, 

elev-elev). Una dintre consecințele cele mai frecvente ale unui climat 
deficitar este abandonul școlar.  

 
Minciuna 

În sala de clasă minciuna reprezintă un comportament verbal și nonverbal, 

care apare, de cele mai multe ori, ca urmare a unor greșeli de tip managerial 
ale cadrului didactic. Elevul care minte știe că are un fel de „examen” de 

susținut în fața cadrului didactic, de aceea își măsoară fiecare gest, fiecare 
cuvânt. Pauze nejustificate, ezitări, lapsusuri, prelungirea cuvintelor, 

accentuarea neobișnuită a unor vocale sunt prezente în vocea elevului care 
minte. Sunt și elevi care nu au nici o trăire psihologică atunci când mint. 

Există și copii la care tentația de a minți se transformă în plăcerea de a 
minți. Toate aceste situații necesită intervenția promptă și pertinentă din 

partea cadrului didactic. 
 

Agresivitatea 
La nivel școlar, elevul nu de puține ori este împins la acte necugetate, care 

nu au o explicație rațională. Cu tact, răbdare și dragoste, promovând modele 
pozitive și dezvoltând aspectele bune din personalitățile „agresorilor”, cadrul 

didactic poate apela la strategii manageriale altruiste. 

 
Elena Loredana Florea: Oboseala, plictiseala, deprecierea climatului 

educațional, minciuna, agresivitatea, parțial motivarea elevilor pot fi 
înlăturate prin implicarea cadrului didactic, prin conceperea și realizarea unor 

lecții atractive și utilizarea unor metode și tehnici de combatere a  
comportamentelor nedorite în clasa de elevi. Aș mai adăuga aici și lipsa 

obiectivității în evaluare și notare. Unele disfuncționalități, cum ar fi 
supraîncărcarea, atât în ceea ce privește programul școlar, programele 

școlare, dar și numărul elevilor dintr-o clasă, nu mai țin de noi, ele țin de 
politica educațională. 
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Elena Cristina Voicu: Disfuncționalitățile la clasă sunt cauzate în primul rând 

de disfuncționalitățile legislative, de necorelarea practicii cu teoria, de 
lipsa de interes sau nemotivarea beneficiarilor, de schimbările legislative 

frecvente care duc la confuzie, dezamăgire... 
 

Mihaela Mărginean: Sala de clasă ar trebui să fie locul acela liniștit și pentru 
elevi și pentru profesor. Din păcate, în ultimii zece ani, așa aproximativ, sala 

de clasă a devenit un câmp agitat. Motivele sunt diverse, de la 
disfuncționalitățile legislative, necorelarea practicii cu teoria, de la lipsa de 

interes a elevilor, la dezamăgirea tot mai mare a noastră, a profesorilor. 
Suntem oameni, vedem zi de zi nedreptatea care ni se face, suntem 

desconsiderați așa la general, oare mai putem să intrăm zâmbind la clasă? 
[…] Cred că este necesar să se oprească această schimbare permanentă. În 

fiecare an, în cel mai bun caz, sunt schimbări. Și elevul, și profesorul, și 

părintele sunt neliniștiți. Cum pot eu să-i spun părintelui că peste un an, 
când termină copilul lui clasa a VIII-a, examenul este...? [...] În câteva luni 

se poate schimba ceva, și atunci? [...] În centru trebuie să fie elevul. El 
este cel mai important. Părintele și elevul trebuie să înțeleagă că au 

responsabilități. Elevul să învețe, iar părintele să se implice activ în educația 
copilului. Iar noi, din păcate, oricât de mult vrem, nu putem schimba nimic, 

pentru că nu suntem cei care au putere decizională, dar... putem să le 
arătăm elevilor că ei sunt viitorul și că doar învățând pot lua decizii singuri, 

fără să fie manipulați. 
 

Edina Timb: De-al lungul anilor (chiar dacă nu sunt mulți), fiindcă am predat 
în 4 școli, am experimentat vrute și nevrute. Am avut (…și am) clase de elevi 

„cu pretenții” (foarte obraznici, deși puțini dintre ei poate depășeau / 
depășesc media) și presiuni din partea colegilor diriginți (… sau a 

directorilor) pentru a da note cât mai mari, am avut clase de 35 de băieți, 

majoritatea din mediul rural, care erau foarte respectuoși și își dădeau toată 
silința să-și însușească materia, clase cu elevi (ciclu gimnazial) jumătate 

poate din familii defavorizate, minorități (maghiari, rromi, etc.). La toate 
aceste clase principala disfuncționalitate era într-adevăr disciplina, pe care 

de obicei o rezolvam prin comunicarea față-în-față cu „factorul” perturbator. 
Am înțeles că în spatele unui comportament indezirabil întotdeauna există „o 

poveste”: presiuni din partea colegilor („Trebuie să fii cool!”), absența 
succesului academic, hrana și somnul, plictiseala, nevoia de recunoaștere 

socială, izolarea socială, comportamentul impulsiv, ignorarea regulilor, 
conflicte, etc. Pentru a combate anumite disfuncționalități la clasă, eu aleg 

(doar la anumite clase, unde e nevoie) să lucrez la începutul orei la  
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motivația elevilor, la conștientizarea lor că orice învață la școală 

contribuie la definirea lor ca individualitate, că există reguli de urmat… 
Toate acestea pentru a empatiza cu ei și ei cu mine. 

 

 
RECOMANDĂRILE MENTORILOR: 

 
Mirela Roșioru: Disfuncţionalităţile majore la clasă pe care le apreciez drept 

cele mai severe sunt: gălăgia şi neatenţia elevilor, pe fondul lipsei de 
autoritate a cadrului didactic. Poate că ordinea celor trei repere ale 

disfuncţionalităţilor ar trebui inversată. Noi suntem primii responsabili de 
atmosfera din clasă. Sunt sigură că imediat o să se invoce numărul mare de 

elevi din clasă, mediul familial, unele probleme medicale ale elevilor etc. 
Este adevărat că şi aceştia sunt factori determinanţi. Ce gândim atunci când 

auzim în cancelarie un coleg că totuşi se descurcă la o clasă considerată 
dificilă sau că un elev mai rebel a reuşit să obţină un rezultat bun la un 

concurs? Cum reacţionăm când un alt coleg se plânge în permanenţă de 

exact aceeaşi clasă? Apreciez că tot la noi, profesorii, este „cheia” unei 
ore perfecte (sau acceptabile). Cum putem totuşi să rezolvăm 

disfuncţionalităţile de la clasă? 
În primul rând, să nu uităm că noi, profesorii, suntem „dirijorii” şi că de 

noi depinde clasa. Astfel, scenariul orei trebuie stabilit din timp şi nu trebuie 
să improvizăm. În acest sens, avem deja schiţa lecţiei făcută, materialele 

auxiliare pregătite, obiectivele bine conturate, aplicaţiile fixate. Trebuie să 
fim extrem de clari şi concişi în faţa elevilor, să îi atragem. O glumă bine 

plasată, un suport de text lecturat cu intonaţie, o pauză de la scris vin să 
formeze o atmosferă propice actului didactic. 

În al doilea rând, schema lecţiei trebuie să fie succintă, adică informaţiile 
standardizate şi adaptate în permanenţă nivelului clasei. Aduceţi-vă aminte  
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că nici nouă nu ne plăcea să scriem mult! Puneţi întrebări retorice în timpul 

lecţiei. Întrebările pe care le folosiţi în timpul predării reluaţi-le la evaluarea 
din ora următoare. Veţi avea satisfacţia să primiţi răspunsuri şi de la elevii 

mai puţin activi. 
În al treilea rând, nu mai puneţi accentul pe transmiterea unui volum mare 

de informaţii, ci axaţi-vă pe componenta aplicativă şi practică a orei 
didactice. Aveţi în vedere constant să le daţi elevilor „să facă ceva” cu 

informaţiile pe care le dobândesc. 
În al patrulea rând, apreciaţi performanţa elevilor, oricât de mică este ea. 

Folosiţi încurajările şi remarcaţi întotdeauna munca pe care o depun. Un 
copil criticat în mod constant nu devine un elev mai bun, cu un 

comportament dezirabil. 
În al cincilea rând, implicarea elevilor în activităţi nonformale, în afara 

spaţiului şcolii, contribuie la întărirea legăturilor colegiale, la omogenizarea 

colectivului, la creşterea aprecierii faţă de profesori şi la diminuarea 
disfuncţionalităţilor de la clasă. 

În al şaselea rând, colaboraţi cu părinţii. Apropiați-vă părinţii, faceți-i 
partenerii dumneavoastră. Aduceţi-le la cunoştinţă năzbâtiile copiilor cât se 

poate de repede. Nu se recomandă „contabilizarea” greşelilor elevilor de-a 
lungul săptămânilor şi „trântirea” lor în public, la tradiţionalele şedinţe cu 

părinţii. Orice greşeală trebuie sancţionată la timp pentru ca elevul să aibă 
feedback-ul faptei sale imediat. Sancţiunea tardivă este contraproductivă. 

În concluzie, tot în sarcina noastră cade repararea disfuncţionalităţilor 
apărute la clasă. Nu există profesor să nu le fi experimentat. Dăruirea şi 

empatia noastră contribuie însă la diminuarea acestora. 
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Evaluarea și notarea elevilor 

 

 
 

Doina Andrei: Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se 
obţin şi se furnizează informaţii utile, permiţând luarea unor decizii 

ulterioare. Actul evaluării presupune trei momente relativ distincte: 
măsurarea, aprecierea rezultatelor şcolare şi adoptarea măsurilor 

ameliorative. Măsurarea consecinţelor instruirii constă în operaţia de 

cuantificare a rezultatelor şcolare, respectiv de atribuire a unor simboluri  
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exacte unor componente achiziţionale, prin excelenţă calitative. Măsurarea 

presupune o determinare obiectivă, prin surprinderea riguroasă a unor 
achiziţii şi nu implică formularea unor judecăţi de valoare. Măsurarea ţine, 

mai mult, de dimensiunea „impersonală” a educatorului. Aşa se explică 
faptul că, în acest act, poate fi implicată satisfăcător maşina de evaluat. 

Aprecierea şcolară sau evaluarea propriu‑zisă constituie emiterea unei 

judecăţi de valoare, semnificarea unui rezultat observabil sau măsurabil 

într‑un cadru de referinţă axiologic. Adoptarea de măsuri ameliorative 

implică actele decizionale privind perfecţionarea şi potenţarea procesului de 
predare-învăţare prin măsuri sincronice sau succesive actului evaluativ. 

 
Aurora Dumitrescu: Elevul secolului 21 are nevoie de o educație 

inovatoare, o educaţie care să-l ajute să controleze şi să gestioneze propria 
învăţare. Profesorii secolului 21 au caracteristici specifice: ei sunt 

colaboratori, evaluatori, facilitatori, specialiști în tehnologie. Competențele 

secolului 21 trebuie experimentate, modelate sau predate explicit, exersate 
și evaluate în detaliu. Evaluarea în secolul 21 are drept scopuri: 

- a înțelege cum învață elevii și a-i ajuta să își dezvolte competențele 
secolului 21; 

- măsurarea nevoilor elevului; 
- încurajarea colaborării și autonomiei; 

- monitorizarea progreselor; 
- verificarea înțelegerii și încurajarea metacogniției; 

- demonstararea înțelegerii. 
În concluzie, se evaluează colaborarea, creativitatea, rezolvarea de 

probleme, autonomia. Instrumentele de evaluare pot fi: 
- liste de verificare (a colaborării, argumentării, creativității, procesării 

informațiilor, a managementului proiectului, rezolvării de probleme); 
- grile de evaluare criterială (pentru diverse produse și reprezentații – blog, 

prezentări multimedia, ziare,reviste, podcast-uri, film, wiki, precum și pentru 

evaluarea competențelor secolului 21 – comunicare, creativitate, gândire 
critică, luarea deciziilor , rezolvarea de probleme, raționament, investigație, 

autonomie, evaluarea sarcinii de grup) 
- sugestii și cerințe pentru jurnale; 

- organizatori grafici.  
Există deja resurse pentru grile de evaluare, liste de verificare (competenţe, 

produse)  realizate de specialişti pe care le-am putea adapta pentru orice 
proiect (până la urmă, tot o standardizare). Mie mi se pare copleşitor restul 

procesului de evaluare: proiectarea şi managementul evaluării. Un simplu 
calcul îmi întăreşte afirmaţia: am 12 clase cu 28 elevi fiecare, unde derulez  
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câte un proiect. Pentru fiecare elev ar trebui să am o fişă  de evaluare a 8 

competenţe, iar pentru fiecare proiect (clasă) trebuie să am un dosar cu 
evaluarea produsului final, jurnalele elevilor etc. (Treaba asta seamănă puţin 

cu „diferenţierea învățării’” ca volum de muncă). Mai departe? Cum vor fi 
evaluate aceste competenţe la un examen  de tip bacalaureat? Sau orice alt 

examen? Portofoliu personal? Nu vor mai exista examene de final? Lăsăm 
angajatorii să-şi selecteze personalul dupa criterii proprii? […] Cei care vor 

schimbarea sistemului public actual de învățământ [...] nu mi-au arătat clar 
alternativa (de altfel, toate sunt experimente a căror concluzie nu o cunosc).  

[...] Să nu mai vorbim de faptul că propunerea unui proiect nu înseamnă 
doar etapa de evaluare, înseamnă şi proiectarea lui cu resurse teoretice 

alese pentru elevi (un proces deloc ușor). Dar mă gândesc că şi proiectele 
vor fi undeva pe un site, iar noi profesorii doar le vom adapta şi aplica. Aş 

parafraza-o pe Andra12: „Să avem grijă ce ne dorim că s-ar putea să şi 

primim.” 
 

Ștefan Paul Enescu: Cât de mult ne-am dori să facem educație în cadrul 
instituțiilor de învățământ din România, teoria se desparte de practică. 

Evaluarea normativă, tradițională este mai simplu de realizat, este mai 
tehnică și cerută de cei din ministerul care ar trebui să se ocupe de educație, 

indiferent de denumirea sau componența acestuia. De altfel și ultima 
modificare a ROFUIP-ului specifică: „Rezultatele evaluării... reflectând strict 

rezultatele învățării, conform prevederilor legale”. Părerea mea este că 
educația este confundată cu instruirea, redusă la transmiterea de 

informație, înlăturându-se procesul de „umanizare”. Jack Ma, fondatorul 
imperiului Alibaba Group, susține că „numai schimbând educația, copiii noștri 

vor putea depăși mașinăriile. Nu putem învăța copiii să concureze cu acestea 
– ele ne depășesc. Profesorii trebuie să se oprească din educarea redusă la 

transmitere de cunoștințe. Trebuie să educăm valori, credințe, gândire 

independentă, muncă în echipă, compasiune, pentru a fi siguri că oamenii 
sunt diferiți de mașini...” Cel puțin din punctul de vedere al educației fizice și 

sportului, evaluarea este mult mai simplu și sigur de realizat exclusiv pe 
bază de norme și bareme, tabele care ne pun „la adăpost” de eventuale 

contestații ale elevilor, părinților, colegilor etc. Fiind cursant în vederea 
obținerii acreditării în sistemul IB, am descoperit încrederea oferită de 

societate profesorului, specialistului în educație, care emite judecăți de 
valoare privind nivelul atins de elev la un moment dat. În baza acestora, 

elevul este notat. Criteriile de evaluare nu urmăresc performanța sportivă. 
Urmăresc capacitatea elevului de a folosi în limbaj rațional noțiuni de  
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specialitate, spiritul de echipă,  compasiunea, organizarea etc. Nu este 

important dacă dă 10 goluri la un meci și este egoist, faultează etc. Elevul 
nu trece mai departe. La fel se pune problema și la celelalte discipline de 

învățământ: toate au un singur scop, să educe prin procesul de „umanizare”, 
nu obținerea performanței prin orice mijloace. Nu există „competiție” / 

comparație între elevi sau între profesori. Profesorii realizează chiar și 
planificările interdisciplinar. De exemplu, dacă la nivelul liceului, un elev 

își ia ca temă „Eficientizarea aruncării greutății”, se vor implica profesorii de 
educație fizică, fizică (pârghii, forțe, unghiuri etc.), matematică (statistică, 

calcule etc.), biologie (musculatură implicată, articulații etc.), chimie 
(transformări în efort la nivelul săngelui etc.). Se poate implica și profesorul 

de istorie, explicându-i cum să caute / să găsească date referitoare la 
istoricul probei respective, când au fost semnalate primele competiții de 

acest fel etc. O adevărată muncă de echipă educațională, dusă relaxat, cu 

rezultate extraordinare în educarea elevului respectiv, nu pentru un examen, 
ci pentru a putea să-și continue activitatea educațională, socială mai 

departe. 
 

Dorina Marin: Probele de evaluare continuă asigură o îmbinare a 
muncii frontale cu munca individuală. Astfel, în activitățile comune,  

cadrul didactic poate evalua diferențiat elevii, dacă realizează o participare 
activă a fiecărui elev, luând în considerare atât obiectivele activității, cât și 

particularitățile și interesele copiilor, folosind procedee variate, adresând 
copiilor întrebări care prezintă  grade diferite de dificultate sau fișe: 

- cu sarcina frontală unică; 
- cu sarcina frontală nediferențiată pe grupuri eterogene;  

- cu sarcina frontală diferențiată pe grupuri eterogene ; 
- cu sarcini differențiate ca obiective, conținut, mod de realizare. 

În urma acestor probe de evaluare formativă stabilite, în raport cu 

obiectivele operaționale propuse pentru a fi atinse,  cadrul didactic poate: 
- să descopere momentul în care elevul și-a însușit anumite cunoștințe, 

priceperi, deprinderi; 
- să ajute elevul în scopul recuperării cunoștințelor capacităților care nu au 

fost însușite; 
- să descopere obiectivele la care elevii nu obțin rezultate satisfăcătoare, în 

raport cu cerințele minime, în scopul revizuirii obiectivelor și perfecționării 
metodologiei didactice și al aplicării unor programe recuperatorii sau prin 

crearea unor sarcini mai dificile pentru copiii care ating un nivel maxim. 
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Olimpia Monica Butcovan: Didactica modernă propune în prezent metode 

alternative de evaluare care pot completa seria metodelor de evaluare 
tradiționale. Una din metodele de evaluare alternative este proiectul. 

Folosită din ce în ce mai mult atât  ca metodă de predare-învățare cât și ca 
metodă de evaluare, proiectul permite o apreciere mai complexă a 

competențelor copiilor. Apelând la această metodă, profesorul poate urmări 
modul de selectare al materialelor în scopul îndeplinirii temei propuse, modul 

de realizare al cerințelor, creativitatea,  valorificarea experienței de viață și a 
abilităților dobândite în diferite contexte, acuratețea produsului realizat, 

gradul de implicare al elevului în cadrul grupului, modul de prezentare al 
produsului finit. Prin proiect, profesorul îl implică pe copil într-o activitate de 

cercetare, într-o acțiune de colaborare conformă cu nevoile lui de învățare. 
Acest proces cere valorificarea și stimularea competențelor celui mic. Putem 

privi proiectul atât din perspectiva unui proces, cât și din perspectiva unui 

produs, iar notarea elevului poate viza atât gradul de implicare, cât și 
calitatea produsului obținut. Metoda proiectului, ca metodă alternativă de 

evaluare, poate fi aplicată și în învățământul primar. Pornind de la teme de 
inters pentru copii, această metodă permite atât implicarea individuală cât și 

de grup a celor mici. Încă de la început,  învățătorul trebuie să stabilească o 
serie de criterii clare de evaluare care  îmbracă apoi forma așteptărilor 

formulate față de copii. 
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„Stau câteodată și-mi aduc aminte...” 

 

 
Iată întâmplări de când mentorii erau cadre didactice debutante, care pot fi 

motivante pentru actualii începători: 
 

Aurelia Berușcă: Aș putea scrie o carte despre începutul carierei mele. Am 
fost repartizată la o școală generală din județul Ilfov, Vasilați. Aveam 19 ani 

când am început o navetă foarte grea. Ajungeam la școala cu trenul, cu o 
oră mai devreme de începutul cursurilor. Colegii mei, 7 la număr (6 

învățătoare și un învățător) erau mult mai în vârstă decât mine și m-au 
primit călduros și cu multe sfaturi. Aveam timp suficient să discutăm (la o 

cafea fiartă în soba din cancelarie) despre cum ar trebui să procedez în fața 
clasei. Doar că idealul meu despre o clasă de elevi s-a spulberat imediat ce 

am dat ochii cu ei, elevii mei tuciurii și năzdrăvani. Altceva învățasem la 

școală, în  timpul practicii pedagogice. A fost grea adaptarea la noul stil de 
muncă în fața acelor elevi. Nu eram sigură că pot face față, dar, din umbră, 

m-a călăuzit domnul învățător (aflat la câțiva ani de pensionare). Îmi spunea 
mereu că trebuie să mă adaptez tuturor nivelurilor sociale și să tratez fiecare 

elev așa cum e, nu după modelele văzute la liceu. Nu pot spune că era un 
mentor, dar așa s-a comportat, sprijinindu-mă continuu în primul an de  
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învățământ. Fiind o fire ușor adaptabilă, am reușit să fac față acelui an 

(1978-1979) și am învățat că, indiferent de loc sau persoane, profesia de 
învățător se face așa cum o simți la un moment dat, adaptând, din mers, tot 

ceea ce ai învățat la situații noi și diferite. Așa am petrecut 12 ani în acea 
școală, devenind un mentor pentru cei care au pășit pragul acelei școli în anii 

următori. Din 1990, am schimbat locul de muncă cu o școală din București, 
sectorul 1. Nimic nu se mai potrivea cu ceea ce practicasem înainte, dar era 

ceea ce văzusem în practica pedagogică din liceu. Aici, nimeni nu m-a luat 
ca pe o debutantă, dimpotrivă, eram mereu solicitată să ajut cu câte un sfat 

pe cei tineri. Am devenit un mentor pentru cei mai mulți dintre colegii 
mei, tineri sau mai puțin tineri, și acest lucru mi-a dat multă încredere în 

profesionalismul meu. 
 

Iuliana Florentina Ispir: Nu am avut un început foarte bun. Am lucrat cinci 

ani ca suplinitor necalifict în mediul rural, perioadă în care am urmat şi 
cursurile Colegiului Pedagogic de Institutori. Primul examen de titularizare a 

fost o experienţă mai puţin plăcută: neştiind ce am de învăţat, am mers la 
Biblioteca Inspectoratului Școlar Județean să cer programa; din păcate mi-a 

fost dată programa de definitivat, total diferită. Cu toate acestea, am luat 
notă peste 5 şi am putut suplini. După cel de al doilea examen de 

titularizare, am funcţionat în alt judeţ ca titulară, dat fiind faptul că, în acel 
timp, conta dacă luai un post în mediul rural sau urban, aşa că am plecat 

după un post pe urban, destul de departe de localitatea de domiciliu. Al 
treilea examen de tiularizare a fost de fapt pentru detaşare. În condiţiile în 

care am obţinut o notă bună (fiind a şaptea pe judeţ), nu am dorit decât să 
mă detaşez. Noul post fiind în oraş, am avut de întâmpinat probleme cu 

conducerea unităţii care mi-a spus că locul este ocupat, desi îl obţinusem 
prin repartizare unică la nivel naţional. Cu toate acestea, am trecut peste tot 

şi aici, am găsit adevăratul Mentor. Cadru didactic cu experienţă – doamna 

FILI, care m-a învăţăt cum să comunic cu părinţii, cu colegele şi cum să mă 
implic în proiecte. Şi acum îi mulţumesc, deşi de multe ori îmi spune că ar 

trebui să mă mai opresc, pentru odihna mea. Dacă nu găseşti pe cineva care 
să te înţeleagă, este foarte greu. 

 
Aurora Dumitrescu: Timpul s-a scurs și amintirile despre începutul în carieră 

încep să se șteargă. A fost greu, ținând cont de faptul că nu existau atâtea 
resurse educaționale, iar profesorul metodist nu reprezenta decât un 

evaluator. Acum văd acest aspect ca un lucru pozitiv care m-a forțat să-mi 
gândesc singură fiecare lecție, fiecare situație de învățare, să șlefuiesc 

fiecare informație în funcție de proprii elevi. Este adevărat că un mentor  
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probabil m-ar fi ajutat să sar unele etape, dar bucuria reușitei prin forțe 

proprii este mult mai mare. Și atunci (ca și acum, de altfel) se obișnuia să 
se fixeze activități de cerc (lecții deschise) debutanților. M-am numărat și eu 

printre „norocoși”. Mi-am învins teama și emoțiile privind lucrurile dintr-o 
altă perspectivă: nu am mai considerat acest lucru ca pe o „pedeapsă”, ci ca 

pe o „oportunitate” de a demonstra de ce sunt capabilă. A fost bine! Un mic 
sfat pentru colegii mai tineri: Acceptați provocările, experimentați metode, 

faceți-vă auziți și nu uitați: dacă aveți ce spune, elevii vă ascultă! 
 

Adriana Silvica Lefter: Începutul a fost plin de entuziasm cum este, cred, 
pentru toate cadrele didactice – dornică să intru într-o sală de clasă să 

găsesc elevi harnici și muncitori, dar nu a fost așa... Examenul de titularizare 
l-am trecut cu bine, dar posturi nu erau scoase la concurs, așa că am luat 

post în mediul rural, unde în clasă erau trei sferturi elevi romi și un sfert 

români; nu asta era problema, că toți erau mici și tare drăgălași, numai că 
elevii romi rar veneau la școală, mai ales pe vreme rece din cauza lipsurilor 

materiale. Am început totuși cu curaj, având în școală pe doamna director 
care nu mi-a fost mentor, dar a fost suportul meu care mereu m-a încurajat 

și mereu m-a felicitat pentru ceea ce făceam în școală. Am avut noroc și de 
o doamnă metodist minunată la inspecția pentru definitivat, care mi-a 

explicat, m-a învățat și mi-a prezentat din experința proprie și totul a decurs 
foarte bine. Am întâlnit oameni deosebiți la începutul carierei mele și am 

început astfel cu încredere și curaj. 
 

Cornelia Todor: După absolvire, m-am titularizat într-un liceu în care eram a 
patra profesoară de limba franceză. Am fost primită cu atâta superioritate de 

colegele mai vârstnice  încât, deşi aveam multe întrebări de pus, am înțeles 
repede că, dacă le voi pune, distanța dintre ele şi mine va creşte. Mi-a fost 

foarte greu, este un liceu bun, iar la vremea respectivă avea şi clase de 

intensiv/bilingv franceză. Aveam o grămadă de „ferestre”, făceam naveta, 
iar când ajungeam acasă, mă apucam de „învățat”, spre nedumerirea 

familiei, care considera că, odată ce ai terminat o facultate, ai terminat şi 
„de învățat”. Nu mai ştiu cât a durat asta, dar, la un moment dat mi-am luat 

inima în dinți şi am întrebat ceva pe una dintre colege, pe cea care mi s-a 
părut a fi mai omenoasă. M-a lămurit, mi-a spus chiar că, dacă vreau, pot 

merge la ea la oră, în asistență. Am mers o singură dată, asta deoarece 
impresia mea a fost că elevii se uitau întrebător, presupunând că am mers la 

oră ca să învăț, ca şi ei. Era adevărat, într-un fel, dar erau alte mentalități. 
Acum, când povestesc, mi se pare ciudat motivul pentru care, deşi colega 

mea mi-a spus că pot merge oricând în asistență la orele ei, nu am mai  
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făcut-o niciodată. Oricum, mai vârstnica mea colegă, care acum nu mai este, 

a continuat să-mi răspundă, fără aere de superioritate, la întrebări. 
 

Nina Nedelcu: Amintirile mele din primii ani de învățământ sunt  legate de 
nopțile lungi în care scriam de mână, zilnic, proiecte didactice. Recunosc că 

mi-au fost de folos... Sunt oarecum traumatizante amintirile pentru că 
asistențele se făceau inopinat şi aveam mereu teama că nu aș fi destul de 

bună... Nici nu eram, de altfel! Dar nimeni nu mi-a explicat că un profesor 
bun se formează în timp. Țin minte doar replica directorului de pe vremea 

aceea: „Draga mea, să predai ca și cum eu aș fi mereu în ultima bancă!” 
Trebuie să  recunosc că pe vremea accea totul se reducea la propria dorință 

de autodepășire și mai puțin la consiliere. Mai ales în școlile mici.  
 

Doina Andrei: Nu am avut mentor. Când am intrat în învățământ, în 1994, 

nu aveam acces la internet sau la resursele de acum. În instituție eram 
singura cu specializarea Tricotaje-Confecții. Mi-amintesc cum devoram 

ghidurile și îndrumătoarele metodice de la bibliotecă, parcurgeam 
orice planificare sau plan de lecție care-mi pica în mână, inclusiv de la alte 

discipline, evident. Țineam legătura cu foste colege de facultate și marea 
majoritate a discuțiilor noastre se axau pe ce făceam la clasă, cum predam o 

anumită temă, ce fișe de lucru și ce teste am mai conceput etc. Eram 
nelipsită de la cercurile pedagogice și de la activitățile demonstrative 

susținute în cadrul comisiilor metodice. Asistam la lecțiile de la toate 
comisiile metodice, nimeni nu se mai mira să mă vadă la alte comisii decât 

cea a ariei curriculare Tehnologii... 
 

Dorina Anca Talas: Pentru că mi-am început cariera didactică în Statele Unite 
ale Americii am avut parte de un mentor deosebit, Joey. Pentru că totul era 

nou pentru mine, aveam multe intrebări și foarte multe griji când am ajuns 

la școală. La prima întâlnire cu Joey, el mi-a spus așa: „Ai cea mai bună 
clasă, ai cei mai buni elevi!” Mi-a descris fiecare elev cu cuvinte frumoase, 

doar uneori mai strecura și expresii de tipul: „Nicole uneori mai are câte o zi 
mai proastă și e mai agitată, dar îi trece repede”, dar acele cuvinte nu m-au 

speriat. A fost atât de convingător Joey la această întâlnire încât chiar l-am 
crezut. Eram foarte optimistă și liniștită după acea întâlnire. Prima zi de 

școala a fost SUPER! Toți elevii au fost cuminți, drăguți, politicoși. A doua zi 
de școală, unii elevi au devenit mai agitați, a treia zi și mai agitați, perioada 

denumită „honeymoon” a trecut după o săptămână. Dar am început să-i 
cunosc EU pe fiecare și să îmi formez propria părere despre fiecare. Trebuie 

să menționez faptul că aveam o clasă de elevi diagnosticați cu dificultăți de  
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învățare sau ADHD. Cred că dacă Joey mi-ar fi spus adevărul despre elevii 

mei la prima întâlnire, aș fi renunțat la acel loc de muncă. Pe parcursul celor 
3 ani cât am lucrat în acea școală, Joey mi-a oferit răspuns la toate 

întrebările și a fost un exemplu demn de urmat. De foarte multe ori când 
apare un cadru didactic nou în școlile din România, celelalte cadre didactice îl 

atenționează: „Predai la clasa X? La acea clasă nu pot să predau, sunt 
gălăgioși etc.” Cine mai are chef să intre la acea clasă? Când noi știm că 

aceeași clasă se manifestă într-un anumit mod cu un profesor și în alt mod 
cu alt profesor... 

 
Olimpia Monica Butcovan: Mi-am început cariera didactică în urmă cu 22 de 

ani într-un sat din județul Sălaj, în urma repartiției primite de la liceul 
pedagogic. Îmi amintesc că erau la repartiție cam 200 de posturi, toate în 

învățământul rural sau în învățământul special. Ca și acum, și atunci am 

lucrat în învățământul primar la clase simultane, mai întâi la 2 și apoi la 4. 
Cu nostalgie,  îmi amintesc școala în care urma să lucrez: o clădire mică ce 

cuprindea și grădinița. Țin minte și acum mirosul de cărbune și focul bubuind 
în sobă pe timp friguros. Îmi amintesc de noroiul ulițelor și de curtea școlii  

care avea doar un trotuar  și câteva băncuțe. Îmi amintesc, cu drag, de 
primele mele generații, de copiii aceia crescuți în simplitatea unor familii de 

la țară cu sufletul deschis și cu respectul față de oricine. Veneau cu drag la 
școală și erau încântați să învețe multe de la mine. Cântam foarte mult cu ei, 

le citeam povești și încercam să le transmit cât mai mult prin toate metodele 
despre care învățasem la liceul pedagogic. Venind aici, aveam să descopăr 

un alt fel de clase față de ceea ce am cunoscut la școala de aplicații. Am 
încercat să mă adaptez și cred că am reușit, e drept, cu resurse puține căci 

aveam „pe inventar” un alfabetar, o tablă magnetică cu figurine, câteva 
planșe și câteva cărți. Le pregăteam copiilor diferite fișe de lucru folosind 

hârtia indigo. Fiind clase simultane, se lucra foarte mult individual și era 

destul de complicat pentru copii. Ca mentor, nu am avut-o decât pe doamna 
educatoare de la grădință. Îmi amintesc că era o doamnă destul de amabilă, 

mai în vârstă cu mult decât mine și cu vechime în acea instituție. Îmi oferea 
sfaturi, dar privea cu reticență propunerile mele. Încet, încet, am început să 

colaborăm mai bine și au început să iasă din mâinile noastre lucruri 
frumoase, apreciate de comunitate. Am apreciat la această doamnă 

implicarea și am luat-o drept model. Se implica dincolo de activitatea 
didactică. Îmi amintesc cum pe fiecare copil din grădiniță îl ajuta să se 

încalțe, îi ascuțea creioanele, îi deschidea pachețelul cu mâncare, iar pe cei 
care veneau din locuri îndepărtate îi punea să se încălzească la sobă ca nu 

cumva să răcească. O situație memorabilă a fost aceea prin  care am reușit  
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să facem rost de un calculator. Îmi amintesc că ne-am implicat în 

organizarea unui curs de calculatoare care urma să se țină la noi în școală. 
Ne-am străduit să găsim cursanți și, astfel, după terminare, am  obținut un 

calculator și o imprimantă. Am fost foarte bucuroase. Foloseam diferite 
filmulețe la lecții, învățam cântece și, un lucru important, copiii au învățat să 

scrie și să citească într-un mod mult mai atractiv. Ce să mai vorbim de 
imprimantă? Ne-a ușurat munca în realizarea fișelor de lucru pentru copii.     

Cred că un dascăl poate să realizeze multe într-o comunitate, mai ales într-o 
localitate rurală. Într-un sat, Biserica și Școala rămân, pe mai departe,  

instituțiile care pot influența în bine tânăra generație, o pot ajuta să se 
integreze social. Sunt printre singurele instituții care pot ajuta poporul 

nostru să păstreze normalitatea. Azi lucrez într-o școală dintr-un sat vecin, 
la trei clase simultane. Este o activitate dificilă, dar frumoasă. Știu că aici 

este locul meu, sper să pot face cât mai multe pentru acești copii și îmi 

doresc ca  profesorii debutanți să nu fugă de mediul rural. Sigur au ce învăța 
de la noi, sigur copiii nu-i vor dezamăgi dacă ei vor reuși să se facă înțeleși. 

Și încă ceva: dotarea școlii nu mai este ca acum 22 de ani. 
 

Dina Claudia Pop: Mi-am început activitatea didactică în urma cu 21 de ani. 
Atunci nu exista internet și eram nevoită să-mi întocmesc toate documentele 

singură. Colegele mele, învățătoare, erau mai în vârstă și m-au primit cu 
brațele deschise. Nu am primit ajutor la întocmirea documentele necesare, ci 

dânsele mă întrebau despre noutățile apărute. Le ajutam și pe dumnealor cu 
diverse materiale. În schimb, mi-au dat sfaturi referitoare la munca la 

clasă, relația elev-învățător-părinte. Am avut parte de un colectiv de cadre 
minunat. 

 
Elena Monica Ciobanu: Am început munca în învățământ în urmă cu 18 ani. 

La început a fost greu pentru că nu erau atâtea resurse on-line și nu am 

avut nici parte de oameni binevoitori în preajmă. Acum, când pot să ajut la 
rândul meu, m-am străduit ca oamenii care au avut și au nevoie de ajutorul 

meu să nu simtă acea lipsă de ajutor. Sunt deschisă la nou, nu îmi impun 
niciodată din start convingerile, accept ideile tinerelor colege pentru ca in 

final să iasă un lucru bun, de calitate. Până la urmă mentorul ajută, NU 
IMPUNE. Eu așa îmi văd munca. 

 
Maricela Moțoc: Referitor la primii ani de activitate în învățământ,  pot spune 

că era foarte greu deoarece trebuia să scriu de mână toate proiectele 
didactice, inclusiv planificările. Această muncă mi-a fost de folos pentru 

restul activității. De mare ajutor mi-a fost și practica la clasă. Pe cât era  
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posibil, încercam să studiez toate îndrumătoarele metodice. Ca model mi-am 

luat pe una dintre doamnele învățătoare pe care am avut-o în clasele 
primare, apoi am avut mare sprijin în doamna învățătoare a fetiței mele, 

care m-a ajutat și sprijinit în primii ani de carieră în învățământ. Pot spune 
că, la rândul meu,  am ajutat și voi ajuta în continuare pe fiecare coleg care 

îmi cere sprijinul. Sunt deschisă la nou, nu voi impune ideile mele și voi 
încerca să găsim împreună idei bune și de calitate. Mentorul nu trebuie să 

impună, el are rolul de a îndruma și sprijini, reușind să-i dea profesorului 
începător încrederea în forțele proprii. 

 
Dan Șovan: Mi-am început târziu cariera didactică, forţat de împrejurări şi 

vremuri să  părăsesc  un alt loc de muncă şi o altă carieră, pentru care mă 
pregătisem iniţial. Pentru a face faţă acestor noi provocări, m-am pregătit  şi 

mă pregătesc în continuare asiduu şi conştiincios, deşi mă apropii 

vertiginos de vârsta pensionării, pentru ca elevii, dar şi colegii să nu-mi pună 
la îndoială calificarea de profesor. Începutul a fost ca la majoritatea colegilor, 

adică aceea de profesor suplinitor, deşi la primul meu examen de 
titularizare, media îmi permitea să ocup un loc de titular  în zona rurală a 

judeţului. Aşadar, plin de entuziasm, în primul an mi-am ocupat locul de 
suplinitor şi am început să-mi practic noua profesie cu  devotament şi 

seriozitate, fapt ce a făcut ca, nu după mult timp, să apară primele 
nemulţumiri, din partea unor părinţi cu elevi „foarte buni”, care îmi reproşau 

că dau note foarte mici. Binenţeles că nemulţumirile părinţilor au influenţat 
în mare măsură conducerea şcolii, care a încercat tot felul de presiuni, 

pentru a-mi deturna decizile de evaluare elevilor. Nu pot să uit însă o 
încercare meschină a directorului unităţii, care a încercat să mă discrditeze 

atât în faţa elevilor, cât şi a corpului profesoral, prin „pregătirea elevilor” 
unei clase, la care eu urma să predau o lecţie, iar el să îmi facă inspecţia la 

clasă. Refuzul meu ferm de a-l primi în inspecţie fără a fi asistat de şeful 

catedrei m-a salvat de această capcană mizerabilă întinsă, dar, din păcate, 
la sfârşitul anului acesta s-a răzbunat, dându-mi doar calificativul de „Bine”, 

pe motivul că nu ştiu să comunic, iar corpul profesoral din acea şcoală i-a 
ţinut isonul. Este cea mai dezagreabilă amintire a începutului, pentru că tot 

acelaşi „domn director”, în caracterizarea pe care trebuia să mi-o dea pentru 
susţinerea examenului de definitivat, susţinea că, după părerea sa, eu nu aş 

fi „potrivit pentru învăţământ”. Din fericire pentru mine, în aceeaşi şcoală, o 
colegă mai tânără decât mine, dar cu o mai bogată experienţă pedagogică, 

întrucât era şi absolventă de liceu pedagogic, m-a apreciat şi susţinut , iar la 
orele de interasistenţă mi-a arătat „pe bune” punctele tari şi cele slabe din 

lecţia la care m-a asistat. Ca suplinitor, a trebuit ca o perioadă de câţiva ani  
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să mă perind prin mai multe şcoli din oraş, am cunoscut mai multe colective 

de profesori, printre care mi-am facut prieteni şi pentru care am tot 
respectul. Ideea este că, la început, orice nou venit este în general primit cu 

suspiciune – depinde de el să-şi arate profesionalismul şi caraterul de dascăl. 
Între timp, an de an, văd figurile unor „nou veniţi” în această nobilă profesie, 

ca suplinitori binenţeles, unii  dintre ei străluciţi ca profesori şi oameni. De 
aceea mulţi dintre ei au nevoie de un mentor, de un model  de la care să 

aibă ce învăţa pentru a comunica şi mai ales pentru a colabora într-o echipă. 
 

Cornelia Magdalena Iordache: După terminarea liceului, am fost repartizată 
ca educatoare într-un sat la aproape 100 de km de casă. Am fost nevoită să 

stau în gazdă în acel sat pentru că era imposibil de făcut naveta. Pentru că 
eram singură la  grădiniță și era la o distantă de 2 km de școală, nu 

comunicam cu nimeni. A fost cel mai greu an! În anul școlar următor am 

reușit să mă transfer și a fost mai bine. Este foarte greu, ca debutant, să nu 
ai pe cineva cu care să comunici și să te ajute atunci când ai nevoie! 

 
Florina Popescu: Îmi amintesc cu un gust amar de anii mei de debut (acum 

36 ani): am terminat Liceul pedagogic, am fost repartizată la o grădiniță în 
orașul unde locuiesc. Eram titulară, dar eram tânără... un „defect” în ochii 

colegelor cu mai multă experiență. Am fost repartizată la grupă cu o doamnă 
educatoare cu experiență, care nu mă lăsa să uit că este „grupa 

dumneaiei”... nu aveam voie să organizez ceva în sala de grupă până nu 
ceream permisiunea. Și a venit și prima ședință cu părinții și colega mea nu 

a venit. Eram în fața a 35 părinți, eu mă uitam la ei, ei la mine... norocul 
meu a fost o colegă (tot cu experiență) care a realizat situația, m-a chemat 

pentru un pretext oarecare afară din sala de grupă și mi-a spus în câteva 
cuvinte ce aveam de făcut... Am depășit momentul, am învățat și la 

ședințele următoare m-am descurcat. Fiind cea mai tânără din colectiv 

auzeam tot timpul: „Să facă cele tinere!”, eu fiind aceea. Astfel am susținut 
în doi ani consecutivi activități demonstrative la cecurile pedagogice (până la 

definitivat). A fost greu, dar am „supraviețuit”, am greșit mult, dar am și 
învățat mult: cum se realiza proiectarea didactică în acea perioadă, cum să 

relaționez cu copiii, părinții, colegele și multe alte lucruri... Am „furat” de la 
colegele cu experiență... Mă străduiesc ca astăzi să nu spun niciodată „Să 

facă cele tinere!”, să fiu alături de ele, mă regăsesc în multe dintre ele, cu 
greșelile inerente și reușitele lor! 

 
Cristina Anton: Ca dascăl debutant, am experimentat sentimente și 

experiențe variate. Am avut noroc de o doamnă director adjunct de excepție,  
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care știa „să citească” omul, care-și alegea cumva colaboratorii pe criterii de 

competență. Chiar și acum consider că ăsta era un talent al dumneaei, un 
talent special, care i-a dat ocazia să aibă o echipă „a ei”. Directorul plin, în 

schimb, avea aroganța omului care deja consideră că le știe pe toate, era o 
persoană agresivă și abuzivă. Trata profesorii ca pe niște elevi, nu ca pe 

niște colegi sau profesioniști. Își permitea niște comportamente care nu ar 
face cinste unui profesionist adevărat. Am avut noroc de un coleg de care 

îmi amintesc și acum cu mare mare drag. Era un coleg cu experință, care s-a 
oferit singur să mă mentoreze! Apreciez și azi acest lucru. Era un om blând, 

foarte deștept, nu făcea niciodată comentarii deplasate sau denigratoare, nu 
bârfea, doar ajuta! Venea singur și își oferea sprijinul. Cred că era un 

foarte bun observator și mai știa să și asculte foarte bine, pentru că apărea 
mereu în momente-cheie, era omul potrivit cu ajutorul potrivit în momentul 

exact. Pentru că acest minunat coleg nu mai este printre noi de ceva timp, 

îmi dau lacrimile și acum, povestind cu mare, mare drag de dumnealui... 
 

Edina Timb: În primul an de învățământ, după ce am participat la exemenul 
de titularizare, am primit postul de profesor suplinitor (luând sub nota 7) la 

liceul unde terminasem studiile (este un colegiu național „renumit” din Satu 
Mare, nu doresc neapărat să dau numele liceului). Deși eram colegă cu foștii 

mei profesori, nu am simțit nicio încurajare din partea lor. Chiar colega de 
catedră (fostă profesoară) mă tot întreba: „De ce ai ales învățământul? Ai 

atâtea posibilități în domeniul IT!... Salariile sunt foarte mici și ai de dat o 
groază de examene!”. Totuși, am găsit sprijin într-o colegă cu 3-4 ani mai 

mare decât mine (venită din Cluj, căsătorită în Satu Mare), care mă ajuta cu 
planurile de lecție și fișe de lucru. Deși a fost un an foarte greu, în vara 

următoare m-am înscris din nou la titularizare, obținând o notă care îmi 
permitea să mă titularizez... la un grup școlar (tot din Satu Mare). Al doilea 

an, în care am susținut și inspecția pentru definitivat, a fost mai ușor... Am 

găsit colegi de catedră minunați (și – repet – era grup școlar) și tineri și mai 
în vârstă care m-au susținut în totalitate și m-au încurajat să continui în 

această direcție (deși fusesem la mai multe interviuri și doream să mă 
angajez la privat, în IT)... În cei doi ani de profesor stagiar nu am avut parte 

de niciun mentor! Nici nu știam de așa ceva... După 3 ani în Satu Mare, am 
reușit să ma transfer în Baia Mare, necunoscând niciun liceu... Am avut 

norocul să iau post la un Liceul Teoretic, unde predau și în prezent, și să am 
parte de colegi minunați... Cred și susțin cu tărie că profesorii debutanți au 

nevoie de profesori mentori, care să-i încurajeze, să le dea sfaturi, să le 
arate calea către o profesie grea, dar frumoasă, în care trebuie să te dedici 

enorm ca să ai (măcar) satisfacții profesionale... Mă înclin! 
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Felicia Năpîrcă: Deși lucrez de ceva vreme în învățământ, mărturisesc că nu 

am avut un mentor. În prima mea zi de școală, directoarea a țipat la mine și 
mi-a spus că profesorii diriginți trebuiau să ajungă cu cel puțin două ore 

înainte de ceremonia de deschidere a anului școlar. Nici nu mă anunțase că 
voi fi profesor diriginte. M-am trezit în fața unei clase a V-a la fel de speriată 

ca mine. A fost dificil, dar m-am descurcat, am învățat cum se face o 
planificare, cum se scrie catalogul și multe alte lucruri ce țineau de partea 

administrativă a clasei. Mai mult am furat decât am fost îndrumată. De 
aceea, consider că tinerii debutanți au nevoie de o persoană responsabilă 

care să le explice ceea ce nu înțeleg sau nu au învățat. 
 

Maria Crișan: Privind în urmă, nu pot să nu fiu nostalgică. În anul 1984, la 
18 ani, îmi începeam cariera didactică de învățătoare, departe de casă, 

undeva la limita județului Alba cu județul Cluj. Atunci erai obligat ca primii 

trei ani să-i faci acolo unde ai fost repartizat (aici e altă poveste cu 
repartizarea după buletine, buletine care „au fost fabricate” peste noapte așa 

cum se  dorea!). Condițiile de trai și de lucru au fost foarte grele, dar elevii 
mei și colectivul de cadre didactice au fost stâlpul care mi-a dat sprijin și 

scop în viață. Acei trei ani au însemnat pentru mine o punere în practică a 
tot ce am învățat, o bună colaborare cu cei mai experimentați, o bună și 

solidă formare profesională. După trei ani am avut dreptul să-mi dau 
definitivatul, iar mai apoi am avut norocul să mă titularizez mai aproape de 

casă. Acestea sunt lucruri care te ajută să vezi dificultățile cu care se 
confruntă și azi cadrele didactice, să le înțelegi zbaterea și nevoia de 

comunicare și îndrumare. Încerc, acum, după 33 de ani de muncă la catedră, 
să mă apropii de cei tineri, să le acord sprijinul dacă e nevoie, să rezonez 

la nevoile lor. 
 

Adriana Mariș: Mie mi se pare că în învăţământ, mai mult decât în alte 

domenii, eşti mereu la început. Fie că este vorba de transferul într-o altă 
şcoală, schimbarea directorului sau a şefului de catedră, sau pur şi simplu 

începutul unui nou an şcolar, cu clase / profile / discipline noi, trebuie să te 
„reinventezi” ca om, coleg, cadru didactic, diriginte, părinte. Avantajul este 

că, în felul acesta, îţi păstrezi spiritul tânăr şi eviţi plafonarea care ar putea 
ameninţa cariera unei persoane care „le ştie pe toate”. În primul meu an de 

învăţământ – petrecut în mileniul trecut! – pornisem cu elan şi entuziasm să 
luminez inimile şi minţile copiilor dornici de învăţătură. Dar până să ajung în 

clasă, am intrat în contact cu noii mei colegi, profesori cu multă experienţă, 
dornici de a-şi păstra cu orice preţ statutul. Îmi amintesc un dialog petrecut 

într-una din primele zile din septembrie ale primului meu an de profesor,  
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proaspătă absolventă a Universităţii. Trebuia despărţită o clasă 

supradimensionată, de peste 40 de elevi, din care urma să preiau jumătate, 
ca diriginte şi profesor de matematică. Fosta dirigintă a cerut şi părerea 

profesorului de matematică al clasei despre modul în care ar trebui făcută 
repartizarea. Replica acestuia a venit prompt: „Ce mă-ntrebi? Dă-i toţi 

proştii!” Momentul m-a marcat pentru mult timp şi este încă motivul pentru 
care încerc să sprijin fiecare profesor nou care vine în şcoală. „Proştii” pe 

care i-am dobândit în acea zi erau elevi cu mai puţine resurse, dar foarte 
deschişi şi iubitori, care simţeau şi când mi-e greu şi când putem glumi, şi 

când trebuie să se străduiască mai mult. 
 

Isabela Giorgi: Retrăiesc momentele primilor mei ani de sçoală (planificări 
multe... nu exagerez cu nimic când vă spun că aveam şi 14 planificări de 

făcut pentru că eu sunt profesor de ştiințe economice şi predau un amalgam 

de discipline/module şi pentru că eram suplinitor primeam în încadrare tot ce 
rămânea de la titulari... toate le scriam de mână, calculatorul a apărut mult 

mai târziu în viața mea; orarul cu „ferestre”, muuuult timp la bibliotecă 
pentru că nu existau manuale şi eu aveam multe materii de predat, reticența 

colegilor). Dar au trecut... şi au trecut 20 de ani de atunci și, privind în urmă 
(să luăm partea frumoasă a lucrurilor), pot spune că sunt omul de azi şi 

datorită acestor experiențe. Nu am avut un mentor, dar am învățat din 
propriile greșeli. Am căutat, m-am documentat, am experimentat şi, poate 

cel mai important, am avut dorința de perfecționare permanentă. [...] Eu nu 
doresc să fiu acel mentor „așa da/așa nu”, ci acela care să-l ajute pe 

ucenicul său să se descopere, să-i dea elan şi încredere, pentru că, 
așa  cum spunea Vernon Law13, „experienţa este cel mai dur profesor, 

pentru că întâi îți dă testul şi abia apoi îți spune care era lecția”. Cu 
siguranță şi ei vor învăța din propria experiență. Şi îmi doresc să nu mă uite 

şi să-şi aducă aminte de mine cu plăcere, aşa cum am văzut că unii dintre 

dumneavoastră o fac atunci când vorbesc despre mentorii lor. Să nu 
repetăm greşelile și să iertăm (şi pe colegii mai vârstnici care nu ne-au dat 

credit, şi pe colegii mai tineri care se află la început de drum). 
 

Monica Oancea: Consider că omul învață puțin din ce îl sfătuiesc alții și 
ajunge să reconsidere totul după ce trăiește propria experiență. Așa cum 

rememorez activitatea mea de dascăl, am făcut progrese după multă 
căutare și zbatere personală, dar m-a ajutat și experiența unor colege la 

cursuri metodice, sfatul lor prietenesc. Am învățat din cursuri de formare 
Oracle Academy. Mi-a fost de mare ajutor faptul că am avut câteva colege  
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altruiste cu care am lucrat bine în echipă. Pe de altă parte, individualismul și 

ambiția exagerată nu au avut rezultate prea bune în catedră. Menționez că 
sunt profesor de informatică și TIC și învăț permanent în condițiile în care 

vrem să predăm materii actualizate. 
 

Nicolița Barbu: Nici eu nu am beneficiat de un mentor oficial la începutul 
carierei mele. În schimb, am beneficiat de foarte multă practică 

pedagogică la şcoala în care am fost elevă cândva. Eram înscrisă la Colegiul 
Pedagogic  de Institutori („în curs de calificare” ne numeam) şi ori de câte 

ori aveau nevoie de suplinire mă solicitau să îi ajut.  Acest lucru m-a ajutat 
foarte mult în activitatea mea, mai ales când am susţinut gradele didactice. 

 
Lorena Elena Olaru: Am primit repartiţie la Şcoala Generală Valea Frăţii cu 

completare la şcoala din centrul comunei Valea Largă, judeţul Mureş în 1985. 

În facultate am fost pregătiţi pentru cercetare. La şcoala din centrul comunei 
predam fizică la patru clase de liceu în care erau înscrişi aproape 170 de 

elevi. Soţul meu avea post la Şcoala Generală Sânpaul. Oraşul Luduş era la 
26 km de postul meu şi la 24 km de şcoala soţului şi era cea mai bună 

soluţie să stăm împreună. Fiica mea avea 1 an şi jumătate şi era la socrii în 
Oltenia. Primele planificări le-am primit de la o colegă de şcoală a soţului pe 

care le-am copiat şi le-am folosit cum ne-am priceput. Mentor nu am avut, 
dar am colaborat cu soţul meu şi ne-am sfătuit şi ajutat reciproc. În 

primul an de muncă, luni de zile am fost ameninţată cu desfacerea 
contractului de muncă pe motiv că nu locuiesc în comună şi fac naveta la 

Luduş. În cei trei ani de stagiatură nu aveam posibilitatea să ne detaşăm sau 
să ne transferăm. Nu am fost ajutată, ba dimpotrivă, colegii mai în vârstă 

care locuiau în comună nu ne-au făcut viaţa mai uşoară nici mie, nici 
colegelor de alte specialităţi care au fost repartizate în acelaşi an cu mine. În 

schimb, ştiu că eforturile mele au fost apreciate de copii. 

 
Marian Viorel Casian: Fiecare etapă din viața de profesor are 

„câștigurile” sale din punct de vedere emoțional, spiritual și 
profesional. Toate experiențele, sfaturile pe care le-am căpătat, anii în care 

am suplinit, colegii binevoitori sau nu, toate însumate m-au clădit ca 
profesor și om. Nici eu nu am beneficiat de un mentor oficial la începutul 

carierei mele. În schimb, am beneficiat de foarte mult ajutor cu sfaturi, 
modele de planificări, idei, unele materiale didactice de la mama mea (la 

vremea aceea și ea fiind profesoară, acum pensionară). Acest lucru m-a 
ajutat foarte mult în activitatea mea, mai ales în primii ani și când am 

susţinut gradele didactice. 
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Marilena Faiciuc: Acum muuulți ani, în primul meu an de învățământ, 

treceam pe coridor într-una din orele mele libere și, fără să-mi propun asta, 
am auzit cum vorbea cu elevii una dintre colegele mele de matematică, mai 

cu experiență decât mine. Am fost vrăjită de felul ei natural și jovial, de 
claritatea și plasticitatea explicațiilor. Am stat pe loc și am ascultat, preț 

de vreo două minute, mai mult mi s-ar fi părut ciudat. Nu am avut prilejul să 
asist la lecții, nu era prevăzut așa ceva atunci. Sigur aș fi fost la fel de plăcut 

impresionată dacă ar fi fost o lecție deschisă, dar ea poate nu ar fi fost așa 
cum am auzit-o... Mulțumesc, Ariana Văcărețu, ai fost mentorul meu, fără să 

știi asta. După doi ani de învățământ, am schimbat liceul, m-am titularizat, 
iar în acel an am fost pusă să țin o lecție deschisă în fața a 10 colegi de 

catedră, toți mai vechi în învățământ decât mine. Așa se înțelegea atunci să 
fie un cerc metodic, deși poate că ar fi fost mai potrivit ca cei începători să 

învețe de la cei cu experiență. Dar m-am descurcat foarte bine. Sfatul meu 

pentru debutanți este acela că meseria „se fură”, zic asta în sensul bun. 
Trebuie să învețe din experența celor din jur, în diferitele situații formale sau 

informale. Dar să nu înțelegeți că trebuie să ascultați la uși. 
 

Elena Loredana Florea: Despre începutul meu pot spune că a fost... ca toate 
începuturile, plin de încredere și speranță, dar și de pași nesiguri. Nu am 

avut ceea ce se numește un mentor propriu-zis, dar am avut colegi cu suflet 
mare cărora am putut să le cer ajutorul atunci când am avut nevoie, căci – 

nu-i așa? – toți avem nevoie de ajutor, mai ales la început, dar nu numai. Și 
ar fi bine să nu uităm asta mai ales din poziția de mentori. 

 
Alina Popa: Ohhhh, începutul meu didactic din 1998... suplinitoare 

necalificată de limbă engleză. Apoi, după un an, am intrat în domeniul meu 
de profil, industrie alimentară. Nici un mentor, doar critici. Am întrebat în 

stânga și-n dreapta. Am făcut modulul pedagogic și, cu forțe proprii, mi-

am creat stilul de lucru. Din partea colegilor, puțină reticență, puțină 
neîncredere, sfaturi puține și pe alocuri oarece fade încurajări. Dar am trecut 

și peste asta deoarece au venit gradele didactice și am mers în linie dreaptă 
cum s-ar spune. Pe de-o parte mi se pare logic, deoarece erau alte vremuri 

și alte încercări (lente) de schimbare a sistemului. Nu am avut mentor! 
 

Maria Melniciuc: În primul an ca profesor abia îndrăzneam să intru în 
cancelarie. Mentor nu am avut, iar disciplina TIC abia începuse a se preda. 

Cărți de TIC nu existau, iar calculatoarele erau puține și în fiecare zi instalam 
și dezinstalam programe. Cam greu să predai TIC fără calculator, iar 

Internet era doar la secretariat.  Acum avem de toate, dar interesul elevilor  
106 



Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante 
 

 

INDUCAS, 2017-2018 
 

 

 
nu mai este același. Un mentor mi-ar fi fost foarte util deoarece nici cărți 

de specialitate nu prea erau, iar resursele de pe Internet nu erau tocmai 
corecte. 

 
Ileana Cristea: Acum peste 30 de ani... am absolvit Liceul pedagogic și, pe 

atunci, fiecare primea un post (de cele mai multe ori pe un an școlar) și era 
obligat să stea un an acolo. Așa că, am început într-o școală cu clase 

simultane, fără prea multă experiență.  Toată practica pedagogică din liceu o 
făcusem în școala de aplicație și la clase simultane asistasem doar de câteva 

ori. Foarte puțină practică la clase simultane și puțină experiență, iar 
majoritatea posturilor pentru absolvenți erau la clasele simultane! Norocul 

meu a fost că, în școala vecină, am cunoscut o colegă cu câțiva ani mai mare 
care m-a ajutat foarte mult. Nu erau mentori, doar colegi binevoitori sau mai 

puțin binevoitori. Îmi aduc aminte că, pentru definitivat, aveam toate 

documentele pregătite pentru lecțiile pe care urma să le susțin, mai puțin 
caietul de Învățământ politic. Până la urmă l-am primit de la o altă colegă, 

dar scrisul nu ne prea semăna și asta mi-a dat emoții! În anii care au urmat 
am schimbat câteva unități de învățământ până am reușit să mă titularizez. 

De foarte mare sprijin am avut parte când am ajuns să predau la preșcolari, 
într-o Casă se copii. Total neexperimentată pentru acel domeniu, am găsit 

ajutor la câteva colege și foarte mult sprijin și înțelegere la directoarea care 
coordona secția preșcolarilor. Azi, uitându-mă în urmă, consider că acela a 

fost cel mai închegat colectiv întâlnit în cariera mea. Ca o concluzie, 
începuturile au fost deosebit de grele, iar rolul unui mentor pentru 

profesorii debutanți este foarte important atât în găsirea de stategii didactice 
pe care să le poată folosi la clasă, cât și în abordarea colectivului de elevi 

sau integrarea în noul colectiv de cadre didactice. 
 

Tatiana Boțu: În primul an în învățământ am fost profesor suplinitor la: 

muzică, desen și educație fizică. Proaspătă absolventă a Liceului Pedagogic 
Alexandru Vlahuță din Bârlad, promoția 1984, la repartiție nu am avut 

posturi de educatoare și majoritatea colegelor am suplinit la școli cu clasele 
I-VIII muzică și desen pe considerentele că făcusem în liceul pedagogic. 

Făcusem noi practică pedagogică serioasă în școală, dar la cei mici și în 
învățământul primar. Școala cu clasele I-VIII Broscoșești, comuna Lunca 

Banului era situată aproape  de Prut. Directorul, profesorii și învățătorii nu 
m-au primit cu bucurie, de obicei pe postul acesta era încadrată doamna 

Lina, soția președintelui de C.A.P. din comună. Ușor, ușor m-au acceptat 
printre ei, linștită și tăcută cum eram. A fost greu la început, nu știam să fac 

planificările, îmi era teamă să nu mă descurc... Pentru proiectarea  
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planificărilor, țin minte că l-am vizitat pe domnul profesor de muzică din 

pedagogic la Bârlad și mi-a dat niște planificări la muzică și un îndrumător 
metodic, iar la desen și educație fizică am împrumutat cărți de metodică de 

la Biblioteca Municipală din Bârlad. Eu fiind de lângă Huși, de la Stănileștii lui 
Dimitrie Cantemir. Am primit diriginție la clasa a V-a și am fost numită 

reponsabil cu activitățile pionierilor și șoimilor patriei pe școală. Am scris 
registre întregi de proiecte didactice, aveam și câte cinci ore, dar m-am 

descurcat cu bine. Îmi întocmeam proiectele serios și la ore știam ce am de 
făcut!Fiindcă răspundeam de activitățile pionierilor și șoimilor, cum era pe 

vremurile de atunci, am primit un dulap cu cravate roșii și insigne, trebuia 
strânsă și achitată o cotizație de 6 lei pe an. Elevii din clasele a II –a 

trebuiau primiți în rândurile pionierilor în mod festiv. Am întocmit și o 
planificare anuală a activităților școlare și extrașcolare, am afișat-o pe holul 

mare al școlii la intrare. Apoi, cu ajutorul elevilor, am realizat un panou mare 

intitulat „Din activitățile noastre”, cu desene, imagini decupate, poezii 
compuse de ei. În ultimul trimestru a fost inspecție în școală, brigadă în 

școlile din toată comuna. Nu fusese școala inspectată demult, au venit 
inspectorii de la Vaslui o săptămână întreagă, ne-au asistat la ore, ne-au 

verificat planificările, proiectele didactice, materialele. Într-un final a fost 
bine! Directorul nu prea a avut toate procesele verbale, rapoartele întocmite, 

dar  au apreciat panoul și au zis că înseamnă că se fac activitățile dacă avem 
și rezultatele lor afișate în școală. A fost mare bucurie că nu s-a lăsat cu 

vreo sancțiune după brigadă, la școala noastră. Dacă îți place ceea ce faci, ai 
interes să te pregătești să nu te faci de râs în fața copiilor, poți avea reușite 

și cu rezultatele expuse la un panou! În toate circumstanţele este nevoie de 
pasiune, de acel „foc ce mistuie şi preajmă şi purtător”, după cum 

afirma Lucian Blaga. 
 

Ștefan Paul Enescu: „Mi-am petrecut întreaga viață fie în școală, fie pe drum 

spre școală sau vorbind despre ce se întâmplă în școală”. (Rita Pierson – TED 
Education14) Cam așa aș putea descrie și eu, pe scurt, legătura mea cu 

„școala”: ambii părinți au fost educatori și, în ultimii 30 ani, am făcut același 
lucru – educație. Am predat și am folosit orice ocazie întâlnită pentru a mă 

putea dezvolta profesional și uman, pentru a afla cât mai multe din tainele 
educației. După absolvirea unui liceu pedagogic la distanța de 300 km 

depărtare de casă din cauză că, politic, județul în care locuiam nu primea 
băieți, am revenit în locurile natale să pot educa micile vlăstare, să fiu parte 

a formării lor ca oameni, dincolo de performanțele academice care, din 
păcate, consider eu, au ajuns să pună în umbră performanțele sociale,  
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umane, în favoarea concursurilor sau a diplomelor. După circa 10 ani de 

activitate, formare continuă, grade didactice, m-am hotărât, la îndemnul 
colegei de educație fizică, o doamnă profesor deosebită care se apropia de 

pensionare, să-mi continui studiile și să devin profesor pentru această 
disciplină. Timp de aproape 4 ani am avut un program zilnic de invidiat: ore 

dimineața ca învățător, navetă de aproximativ 2 ore cu trenul, ore la 
facultate de la 16 la 22 și întoarcerea de rigoare până la ora 24. Ziua 

următoare, program normal... Colegii din localitatea facultății întârziau, 
lipseau în unele zile, eu nu. După absolvire, am devenit profesor în locul 

colegei, loc în care sunt și acum. La liceul pedagogic am intrat primul, la fel 
și la facultate, bursă de studii, am terminat printre primii și acum, după 20 

ani de vechime ca profesor, continui să mă pregătesc pentru această 
frumoasă carieră pe care am ales-o: educația. Drumul nu a fost ușor, dar de 

fiecare dată am întâlnit oameni minunați care mi-au fost alături și au 

împărtășit din greutățile și experiența lor. Mi-am dorit și mi-a plăcut ceea ce 
fac, chiar dacă, din ce în ce mai mult, simt că sunt îndepărtat de esența 

educației prin teancurile de hârtii care trebuie completate, numerele de 
înregistrare și aprobările necesare, asemănarea sistemului educațional cu 

industria (multe proceduri sunt luate chiar de acolo). Simt că sunt îndepărtat 
de legăturile de suflet cu elevii mei, neavând parte de liniștea necesară 

pentru creație, inovație, plăcerea educației. Deși, din punct de vedere 
tehnic, corespund cerințelor cu brio... Ca sfat din partea mea pentru ghidul 

de supraviețuire în învățământ: dacă nu vă place ceea ce faceți, dacă nu vă 
place această importantă misie – educarea tinerei generații –, vă recomand 

să căutați un loc de muncă în alt domeniu. Altfel vă veți chinui 
dumneavoastră, colegii și elevii aflați în grijă. Dacă vă place, faceți tot 

posibilul să deveniți, pe zi ce trece, mai buni, luptați pentru redobândirea 
demnității meseriei de dascăl și mulțumirile vor fi mult mai mari decât toate 

problemele din afară. Eu zic că merită! 

 
Angelica Enescu: Mi-am început cariera didactică, aș putea spune, în epoca 

comunistă, încă din clasa a VI-a, când doamna profesor de limba franceză 
m-a încurajat să predau la clasa paralelă. Deși locuiam și învățam „la țară”, 

am avut noroc de o echipă de profesori dedicați, care parcurgeau de multe 
ori aproximativ 10 km pe jos pentru a ne educa. Așa că am intrat la Liceul 

Pedagogic, unde am primit educația și pregătirea profesională care mi-au 
călăuzit drumul ales. Consider că multele ore de practică pedagogică – 1 zi 

pe săptămână și 2 săptămâni pe trimestru (erau 3 trimestre, ore inclusiv 
sâmbăta) –, cât și bogăția materialelor diactice pe care le pregăteam manual 

m-au ajutat foarte mult în cariera mea profesională. Nici nu împlinisem 18  
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ani când am primit numirea, chiar în satul meu, în locul învățătoarei mele 

proaspăt pensionată. Doamne, aveam niște „aripi”!... Dimineața predam, iar 
după masa de prânz mă întâlneam din nou cu elevii pentru teme, bineînțeles 

gratuit. Tot în primul meu an de activitate, la primul meu Cerc, l-am 
cunoscut pe soțul meu, care era și el învățător. Apoi, împreună am urmat 

cursurile superioare, în timp ce clădeam o casă și o familie (avem 2 copii). 
După 9 ani ca învățător, am intrat la concursul de titularizare și, fiind prima 

pe listă, am continuat ca profesor în mediul urban. După alți 9 ani m-am 
stabilit la liceul din orașul în care locuim, fiind colegă cu soțul meu. Și iată că 

au trecut încă 9 ani plini de realizări și de satisfacții profesionale, în care tot 
mai des realizez că temelia formării ca dascăl mi-a fost pusă în acel liceu 

vocațional, în acea eră comunistă. 
 

Diana Gheorghe: Îmi aduc aminte de primii ani când am intrat cu pași timizi 

într-o școală din mediul rural ca suplinitor necalificat. Doamna director mi-a 
zâmbit cu amabilitate și mi-a făcut cunoștință cu viitorii mei colegi. Era totul 

nou pentru mine. Am avut norocul să am colegi 2 soți învățători cu vechime 
care mi-au întins o mână de ajutor atunci când aveam nevoie. Datorită lor, 

în cei doi ani cât am stat în acea școală, am învățat ce înseamnă această 
meserie. Apoi am fost nevoită să merg în altă școală unde atmosfera nu 

mai era aceeași, dar am încercat să învăț mai departe. Am urmat facultatea 
având 2 copii mici acasă și făcând naveta. Eram ca un burete. Vroiam să știu 

cât mai multe și cât mai bine. Când m-am titularizat, după absolvirea 
facultății, erau foarte puține posturi și toate în mediul rural deloc aproape de 

oraș. Soarta a făcut să mă titularizez în aceeași școală unde îmi începusem 
ucenicia. Cei doi soți nu mai erau (ieșiseră la pensie), dar mai găsisem 

câteva persoane din vechea gardă. A fost o plăcere pentru mine să regăsesc 
foști colegi, iar încrederea lor în mine m-a copleșit. La un an după revenire, 

doamna director a ieșit la pensie, iar doamna director adjunct a devenit 

director. Propunerea colegilor de a deveni eu director adjunct m-a lăsat 
atunci fără cuvinte. Anii au trecut și momentul când aveai posibilitatea să te 

transferi de la rural la urban a devenit realitate, a fost momentul să pot în 
sfârșit să mă apropii de casă. Cu păreri de rău, am lăsat în urmă școala 

aceea și m-am transferat în mediul urban la școala unde sunt și în acest 
moment. Deși la început am fost întâmpinată cu reticență („Poți tu să faci 

față la o școală din oraș?” a fost întrebarea care mi s-a pus de cineva din 
școală), în scurt timp i-am spulberat cuvintele acelea demonstrând că pot 

face față și la o școală din oraș cu succes. 
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Cristina Iulia Gîlă: Mi-am început cariera didactică în 1989, anul revoluției 

române. Am finalizat cursurile liceale la Liceul Pedagogic și am primit 
repartizarea la o școală din orașul natal, Constanța. Primul an din cariera 

didactică mi s-a părut extrem de greu. Am ajuns într-o școală în care am 
preluat clasa a III-a. Primii doi ani predase o altă colegă, învățătoare cu 

experiență, suplinitoare. Mi-a fost foarte greu primele luni, deoarece eram 
privită cu suspiciune de unii colegi și părinți, deoarece eram nouă, iar 

dumnealor doreau ca fosta lor doamnă învățătoare să se întoarcă. Am avut 
noroc cu o colegă cu experiență care mi-a dat curaj și mi-a îndrumat 

primii pași pentru a putea merge mai departe. Doamna director m-a primit 
cu drag și pe tot parcursul anului m-a ajutat să mă integrez în colectiv. După 

un an școlar, copiii și părinții mă îndrăgiseră și au fost triști atunci când am 
plecat din școală pentru a-mi continua studiile. 

 

Camelia Luminița Anghel: Mi-am început cariera didactică în urmă cu 27 de 
ani, fiind absolventă șomeră a Universității Politehnica București, facultatea 

Chimie Industrială, specializarea Tehnologie Chimică Anorganică și refugiul a 
fost meseria de dascăl pe care am început-o predând chimie, discipline 

tehnice și mult mai târziu limba engleză. În timpul facultății am participat și 
la modulul psihopedagogic deoarece mi-ar fi plăcut să fiu și profesor, nu 

numai inginer. Îmi amintesc cu mare drag de primul meu an la catedră 
deoarece, deși eram timorată având ore doar la liceu, am găsit un colectiv 

format din oameni extraordinari și două dintre colegele profesoare de chimie 
mi-au fost mentori fără să fie constrânse de nimeni și fără să obțină ceva în 

afară de mulțumirile mele. Anul următor a însemnat o altă școală, alți 
oameni cu inima mare și așa am fost informată tot de colegi, informal, de 

posibilitatea susținerii gradelor didactice. Consider că e nevoie de mentori și, 
deși nu am fost nici eu oficial mentor, am încercat să ajut și eu cu experiența 

și materialele strânse în timp pe colegii mei mai tineri, având mereu în 

sufletul meu pe colegii care mi-au fost alături în primii la catedră. 
 

Elena Vlădescu: În primii trei ani ca profesor, am lucrat ca suplinitor într-un 
liceu teoretic dintr-o comună. Făceam naveta la 20 de km de casă. Mentor 

oficial nu am avut, dar domnul director, profesor de matematică, și soția 
dumnealui, profesoară de fizică și chimie, m-au ajutat, m-au încurajat și 

îndrumat. Mi-au dat și niște planificări ca exemplu. Le sunt recunoscătoare 
pentru tot ajutorul pe care mi l-au dat și îmi dau seama, din experiențele 

colegilor pe care le-am citit mai sus, că am fost foarte norocoasă. Aproape 
nimic din ce am învățat în practica pedagogică pe care am făcut-o în timpul 

facultății nu se potrivea cu ceea ce am întâlnit ca profesor debutant.   
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Elevii erau cuminți și interesați de învățătură. Apoi am participat la un 

concurs de titularizare și am obținut un post la două licee (1/2 + ½) din 
mediul urban, la 4 km de casă. Aici lucrurile s-au schimbat, unii colegi mai 

vârstnici mă priveau cu superioritate  și am primit restrângere de activitate 
la unul dintre licee doar pe motivul că eram cea mai tânără. 

 
Maria Delia Grosaru: Debutul meu în activitatea didactică a avut loc în 

același an în care am absolvit studiile universitare. A fost un an greu 
deoarece aveam mai multe priorități: redactarea lucrării de licență, 

examenul de licență, susținerea unei lecții în fața unei clase necunoscute 
pentru examenul de titularizare și examenul de titularizare în sine. Pas cu 

pas am dus la îndeplinire toate aceste lucruri. La primul examen de 
titularizare am avut nota peste 7, deci mă puteam titulariza, dar am refuzat 

postul care era disponibil pentru că presupunea o navetă nu prea ușoară... o 

serie de factori mi-au influențat decizia de a nu mă titulariza atunci. Am avut 
șansa de a ajunge profesor suplinitor la o școală mică de la oraș unde am 

pornit cu dreptul în cariera mea de profesor de limba și literatura română. 
Copiii erau puțini, muncitori, ascultători...  am lucrat cu ei cu mare pasiune 

și dăruire, iar rezultatele muncii nu au întârziat să apară. Am întâlnit în acea 
școală oameni minunați. Chiar dacă eram singura profesoară la nivelul 

disciplinei, toți mi-au împărtășit din experiența lor și m-au ajutat să cunosc 
tot ce era de cunoscut atunci pentru a face față cerințelor școlii. M-am 

titularizat la al doilea examen și am ajuns la o școală foarte bună cu mulți 
elevi și încă două colege care predau ca și mine limba română. Acolo am 

întâlnit, într-un fel, Mentorul, pentru că am avut parte de colege la nivelul 
disciplinei care mi-au dat sfaturi, m-au îndrumat, mi-au răspuns la 

întrebările pe care le aveam. Nu pot spune că am avut doar un Mentor de la 
debutul în carieră și până acum... Niciodată nu mi-a fost rușine să întreb 

dacă nu am știut ceva, întotdeauna am căutat să învăț de la cei cu 

experiență... asta m-a ajutat să fiu profesorul care sunt acum la clasă. 
 

Angela Rotaru: Mi-am  dorit să fiu învățătoare de la vârsta de 5 ani. 
Educatoarea mea, o femeie foarte frumoasă și elegantă, mi-o amintesc 

mereu cât de nedumerită a fost când m-a întrebat ce vreau să mă fac când 
voi fi mare, iar eu i-am răspuns că „învățătoare”. M-a întrebat că poate 

educatoare, dar eu foarte hotărâtă i-am spus cu tărie că „vreau să învăț 
copiii să scrie și să citească”. Mi-am împlinit visul copilăriei! La 18 ani eram                                                

tânără învățătoare într-o școală din mediul rural unde am întâlnit oameni 
simpli, cu bun simț, care țineau să facă cinste satului în care se întorseseră 

ca și învățători. M-au primit cu căldură și m-au sprijinit de câte ori am avut  
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nevoie. După trei ani am avut restrângere de activitate și am plecat într-o 

altă școală, apoi am lucrat ca educatoare 2 ani, dar mereu am întâlnit 
oameni de la care am învățat câte ceva. Important este să vrei să te 

autodepășești. În profesia noastră trebuie să înveți de la toți și de la toate! 
Fiecare zi este o provocare! 

 
Anamaria Corina Golumbeanu: Eu am terminat facultatea în 1987. Am luat 

repartiție la o școală ajutătoare în orașul meu natal. A fost o perioadă a cărei 
experiență mă ajută mult în prezent când am copii cu CES în clasă. Școala 

ajutătoare era o școală pentru elevi cu CES, cum îi numim astăzi, adică ei 
termină clasa a VIII-a cu noțiuni de clasa a IV-a, în cel mai fericit caz. 

Planificări și proiecte de lecție se fac la fel ca la oricare școală. Binențeles că 
totul era scris de mână la indigo pentru mai multe exemplare. Dar, pe 

atunci, doar aceste documente se făceau. Ajutor am primit de la toți 

profesorii. Era un program mai altfel decât la o școală obișnuită, pentru că, 
în zilele când eram de servici, trebuia să însoțesc elevii la masa de dimineață 

și la cea de prânz. Participam și la cercurile pedagogice ale profesorilor de 
matematică din județ, și la cele pentru învățământul special. Iar Comisia 

metodică de matematică era una pe oraș și ne întâlneam toți profesorii de 
matematică de la toate școlile din oraș. A fost o perioadă plină de 

învățăminte care și azi, după cum am mai spus, îmi este folositoare. Copiii 
au fost niște copii sufletiști, dornici de iubire și înțelegere. 

 
Mariana Negrilă: Amintiri… entuziasmul şi dorinţa de a arăta ce pot, de a 

scoate ce este mai bun din elevii mei, de a urma modelul învăţătorului meu… 
toate s-au spulberat în primul an când, prin repartiţie pe baza mediei finale, 

am ajuns la o casă de fete unde mi s-a spus simplu că „aici nu predăm, aici 
facem temele!”… Dar nu am renunţat la ideea de a preda şi, în anul următor, 

am dat concurs de titularizare şi am ajuns la o şcoală foarte bună, cu cadre 

de excepţie dar fără dorinţa de a împărtăşi din experienţa acumulată... Am 
făcut interasistenţe între noi, cele trei „fete tinere,care trebuie să arate ce 

pot dacă tot au intrat direct la o şcoală din oraş” şi care erau scoase mereu 
la înaintare la orice activitate metodică. Ghidurile metodice au fost baza şi 

caietele cu proiecte zilnice scrise de mână mi-au fost mentori. Sfaturi am 
primit totuşi în urma asistenţelor la clasă – directorul adjunct, profesor de 

educaţie fizică, a fost cel care avea o deosebită plăcere să intre la ore de 
matematică şi cunoaşterea mediului, iar discuţiile cu dânsul erau o plăcere. 

Am învăţat din mers şi am avut alături părinţi ce mi-au acordat toată 
încrederea lor şi copii minunaţi. Acum încerc să le fiu mereu alături colegelor 

mai tinere! 
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Iulia Samson: Nu eu am ales meseria, ci meseria m-a ales pe mine. Am 

mâncat pâine ca necalificat, am intrat la facultate, am muncit pentru tot 
ceea ce am avut şi am. Nu mi-a fost uşor să mă întorc în satul natal, ca 

profesor la şcoala în care am învăţat şi la care slujeau şi părinţii mei, tocmai 
pentru că eram fosta elevă a profesorilor din şcoală. Venirea mea a 

determinat eliminarea din sistem a unei tinere care era suplinitor necalificat, 
fapt ce mi-a fost reproşat aproape un an de zile până am avut curajul să pun 

la punct persoanele care nu încăpeau de mine. Nu mi-a fost uşor să fac 
planuri de lecţii pe care le scriam de mână, nici să scriu la indigo 20-30 de 

teste pentru elevi, ca să le uşurez munca. Nu m-a ajutat nimeni cu nimic, ba 
mai mult, mi s-au pus beţe în roate ori de câte ori s-a ivit ocazia. Am căzut, 

m-am ridicat, timpul a vindecat orice rană. Am învăţat să nu fiu ca cei care 
m-au şicanat, să fiu om cu cei mai tineri ca mine, să ajut dacă este nevoie. 

 

Mariana Țura: Eu mi-am început cariera în învățământ în urmă cu aproape  
20 de ani (se vor împlini la 1 septembrie 2018) când am terminat Liceul 

Pedagogic. În urma concursului de titularizare, am luat post tocmai în satul 
meu natal, după cum îmi doream. Marea bucurie și împlinire a fost a mea, 

dar și a majorității cadrelor didactice din școala noastră care îmi fuseseră 
profesori în anii de școală. Am fost foarte norocoasă, am ajuns să fiu colegă 

cu fosta mea învățătoare de la care din nou am avut de învățat, dumneaei 
alături de ceilalți învățători m-au sprijinit și încurajat în momentele mai 

dificile. De-a lungul anilor am avut plăcerea de-a oferi și eu sprijin 
debutanților veniți în școala noastră și o voi face cu plăcere dacă va fi nevoie 

și pe viitor. 
 

Andreea Alexandra Macrineanu: Am absolvit Școala Normală Târgoviște în 
urmă cu mai bine de 15 ani, la o vârstă la care pentru mine, planurile de 

viitor nu se intersectau pe nicăieri cu proiectele didactice. Visele mele erau 

curajoase: ani frumoși de studenție la Brașov, viață fără mandolină, ce să 
mai zic... numai școală normală să nu fie! La insistențele mamei, care mă 

asalta cu argumente solide legate de marea valoare a acestei profesii, cu cea 
mai mare apatie și cam nepregătită fix pe programa impusă, în același an 

m-am prezentat la examenul de titularizare. La afișarea listelor, tristețe 
mare... din vina sorții obținusem nota 9,45, rezultat cu care puteam aspira 

la unul dintre cele două posturi de oraș. Mă revolta teribil gândul că planurile 
mele fuseseră notate doar cu „Insuficient”, căpătând valoare cunoștințele 

însușite la orele de pedagogie și literatură, multele corecturi din proiectele 
întocmite și susținute și insistența pe corectitudinea științifică a aspectelor 

metodice, care „își spuseseră cuvântul” într-un mod surprinzător în ziua  
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examenului. Vrând-nevrând, ajunsesem învățătoare într-un oraș mai mic din 

județul Dâmbovița, care, din păcate, era destul de departe de Brașov. În 
septembrie, după multe „upgradări”, am început activitatea didactică cu 

elanul tinereții, cu încredere și cu entuziasmul că voi face față. Și ca 
o ironie a sorții, am petrecut și anii mult așteptatei studenții tot la 

Târgoviște. Privind în urmă, îmi spun că au fost ani frumoși, care mi-au adus 
de toate: șicanele directorului care în primul an mă „speria” cu asistențele la 

oră, trezirea matinală și frigul dimineților de iarnă în tren, obligativitatea 
întocmirii proiectelor didactice exclusiv cu sursă de ispirație... doar personală 

sau atmosfera neprimitoare din vechile săli de clasă. Eforturile depuse 
pentru a mă adapta s-au concretizat cu timpul în tot atâtea satisfacții 

profesionale și personale, reflectându-se în bucuria copiilor și în recunoștința 
părinților, în doză crescută de răbdare, toleranță și inițiativă. Sunt mulțumită 

de ceea ce am dobândit prin studiu, comunicare și autoeducație, am învățat 

să ascult și să citesc printre rânduri și m-am convins că munca nu rămâne 
nerăsplătită. Oricând aș lua-o de la capăt! 

 
Claudya Maria Neacșa: Minunate povești... Cred că fiecare început are 

momentul său de neuitat, mai mult sau mai puțin plăcut, datorită..., 
sau... din cauza persoanelor care ne întretaie drumurile... Ceea ce pot să 

spun acum, după atâția ani, este faptul că NIMIC nu este întâmplător, totul 
apare cu o anumită rânduială în viața noastră, iar persoane pe care le 

întâlnim la un moment dat revin ciclic în viața noastră... 
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Piedici în calea mentoratului de stagiatură și modalități de a răzbi 

 

 
 

Discuții: 
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Propuneri de îmbunătățire 

a sistemului românesc de mentorat de stagiatură actual 
 

 
 

Cristina Anton: Uitându-mă pe diploma de Mentor, constat că asta e o altă 
profesie. Ca urmare, ca orice profesie, necesită niște competențe specifice, 

niște calități anume, pe care e necesar să le aibă cel care o practică. Cred că 
ar fi o idee ca Mentorul să fie angajat de către o instituție de învățământ 

special pentru această activitate de mentorat. Deci, mentorul ar putea fi un 
angajat de sine stătător al unei instituții. Cum tot ce e prea mult strică, 

consider că nu poți performa pe mai multe planuri deodată. Pentru a fi un 
mentor eficient, pentru ca munca ta să aducă acea plus-valoare instituției la 

care lucrezi, prin faptul că dascălii vor crește calitatea muncii lor, cred că e 
necesar ca mentorul să aibă ca unică și permanentă preocupare 

mentoratul. Atlfel, dacă mentoratul se face în timpul liber sau printre alte 
activități zilnice, riscă să pice în derizoriu, să fie ineficient și slab calitativ, 

pentru că nu există suficient timp pentru analiză și reflecție. Și mai e un 
aspect foarte important: aspectul financiar. Mentorul participă la creșterea 

calității, la îmbunătățirea performanțelor profesionale ale dascălilor, 

împărtășește din experiența proprie sau din cunoștințele proprii, dobândite 
prin efort și sacrificii, prin implicare, prin consum de resurse. Toate astea 

trebuie să se regăsească într-o remunerare corectă pentru toată munca 
depusă. Este de dorit și mentoratul online […]. Este o metodă nouă, care 

atrage, care sparge unele dintre barierele de comunicare, pentru unele tipuri 
de persoane. Sistemul de mentorat online trebuie însă supravegheat cu 

atenție, monitorizat la modul obiectiv. Cei care trebuie să își aleagă un 
mentor ar trebui să aibă acces la materialele postate de către mentori, să îi 

aleagă în cunoștință de cauză, după criterii proprii de compatibilitate cu 
viitorul mentor. De asemenea, este necesar ca mentorii să fie remunerați 

pentru activitățile online. Pentru ca mentoratul să fie introdus în sistem ca 
ceva firesc, e necesară o procedură clară care să reglementeze acest lucru. 

Prin lege, mentoratul poate face parte din activitatea profesorului debutant, 
așa că în primii doi ani de învățământ acesta ar trebui să demonstreze prin 

documente specifice faptul că participă la activități de mentorat. În plus, în  

fișele de evaluare ar putea exista un paragraf dedicat mentoratului, pentru 
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profesorii debutanți, care să le permită acestora câștigarea unor puncte 

importante și motivante. 
 

Iuliana Florentina Ispir: În primul rând găsind acele persoane competente 
şi dornice să ajute. Am văzut mentori plictisiţi şi obosiţi, care îşi doresc 

doar o hârtie şi nu-i mai învaţă nimic pe stagiari. De asemenea, un sistem 
online de mentori din care un stagiar poate alege să comunice pe anumite 

teme. O verificare în permanenţă a activităţii mentor-stagiar. Ştiu că nu ne 
dorim să fim urmăriţi, că fiind mentori suntem capabili, cu toate acestea eu 

cred că şi noi suntem supuşi greşelilor. 
 

Adriana Silvica Lefter: Pentru o bună relație mentor-stagiar, consider că 
trebuie avute în vedere două aspecte: 

1. Stagiarul până la examenul de definitivat să fie obligat să își aleagă un 

mentor din rețeaua națională de mentori (dacă există în școală sau, dacă nu, 
din rețeua online) pentru suportul permanent. 

2. Rețeaua de mentori să fie disponibilă în format online pentru școlile în 
care nu sunt profesori mentori; stagiarii pot avea opțiunea să își aleagă un 

profesor mentor cu care să poată comunica permanent având la dispoziție 
adresa de email a acestuia. Pe platformă să existe întâlniri periodice între 

mentori pentru a discuta, a schimba idei și o pagină de resurse în care 
mentorii și debutanții pot încărca materiale care pot fi de ajutor colegilor 

(după verificare). 
 

Aurora Dumitrescu: 
Perioada de un an de stagiatură pentru viitorii dascăli este suficientă dacă se 

alocă un număr mai mare de ore pe săptămână pentru activitatea de 
mentorat. 

Normă didactică pentru stagiar adaptată situaţiei particulare în care se află. 

Norma didactica redusă pentru profesorul mentor. 
Monitorizarea atentă şi permanentă a activităţii de mentorat pentru 

stagiatură atât la nivelul instituţiei în care stagiarul îşi desfăşoară activitatea, 
cât şi la nivelul inspectoratelor şcolare şi al universităţilor, prin atribuţii 

specifice, cuprinse în fişele posturilor partenerilor implicaţi. 
Un program de mentorat riguros. 

Evaluarea făcută de mentor pentru profesorul stagiar la încheierea 
programului de stagiatură să fie luată în considerare la examenul de 

definitivare în învăţământ (se ţine astfel seamă şi de pregătirea lui practică, 
nu numai teoretică). 
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Doina Andrei: E-mentoratul se bazează pe comunicare mediată de 

calculator cum ar fi tehnologiile de comunicare electronice și prin e-mail, 
platformele de colaborare online, web social media 2.0 etc., pentru a 

permite mentoratului să aibă loc. Avantajele e-mentoratului: eliminarea 
distanțelor geografice; o mai mare flexibilitate în programare; reducerea 

costurilor în administrare (de exemplu, mai ieftin decât față-în-față); pot 
atrage persoane cărora li se pare greu să acceseze un mentor prin mijloace 

față-în-față. Prin urmare, consider că ar fi extrem de utilă proiectarea și 
dezvoltarea unei platforme de mentorat online în domeniul educației, avizată 

de minister. 
 

Maria Melniciuc: E-mentoratul este o idee bună. Într-adevar trebuie folosit 
avantajul tehnologiei actuale. Ideală ar fi îmbinarea întâlnirilor face-to-

face cu cele online pentru că unele lucruri se lămuresc mai ușor atunci 

când te întâlnești efectiv cu celălalt.  
 

Maricela Moțoc: În perioada de stagiatură pentru viitorii dascăli, este bine ca 
inspectoratele școlare să organizeze și să planifice întâlniri între profesori 

mentori și viitorii dascăli, dându-le posibilitatea de a se întâlni și a se 
cunoaște mai bine pentru a forma o echipă de succes. Ar mai fi posibilitatea 

ca rețeaua de mentori să fie online, ca stagiarii să aibă posibilitatea să-și 
aleagă un profesor mentor cu care să poată comunica ori de câte ori are 

nevoie. 
 

Florina Popescu: Uitându-mă [...] pe Suplimentul descriptiv care însoțește 
Certificatul de absolvire, am remarcat că este specificată „calificarea/ 

ocupația” de mentor. Relația de mentorat își dovedește utilitatea și poate 
conduce spre rezultatele dorite/așteptate dacă în timpul activităților specifice 

cadru didactic debutant-mentor este creată situația/oportunitatea de a 

experimenta, de a-și împărtăși experiențele, de a învăța din greșeli, de a-și 
dezvolta încrederea, de a descoperi în mod independent și în grup lucruri 

care contează. În cadrul acestei relații se pot crea ocazii pentru ca profesorul 
debutant să dezvolte legături semnificative cu mentorul. Pertinența acestor 

ocazii este determinată direct de măsura în care mentorul ia în calcul 
nevoile, interesele, scopurile și stilul de lucru proprii fiecărui debutant.  

Programul de mentorat se bazează pe relația care se construiește între 
mentor și debutant. Pentru o bună funcționare a acestei relații, este de dorit 

a se crea o atmosferă, un cadru adecvat pentru mentorat. Construirea unui 
astfel de context formal, informal sau – mai nou – de coaching garantează 

derularea unei relații eficiente între un mentor și o persoană aflată în plin  
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proces de dezvoltare profesională, care își manifestă activ nevoia de formare 

continuă și și-o satisface într-un context construit prin angajarea ambilor 
agenți, cu scopul generării schimbării așteptate de ambii și de sistemul 

educațional deopotrivă. Reformarea învățământului românesc este un 
demers care impune și o configurare clară și pertinentă a relației de 

mentorat, care poate facilita în mod direct dezvoltarea profesională a celor 
care își desfășoară activitatea în sistemul de învățământ. 

 
Adriana Mariș: Aş rezuma sugestiile mele astfel: 

- o procedură de asociere a unui stagiar cu mentorul potrivit; sigur că 
ideal ar fi ca mentorul şi stagiarul să predea în aceeaşi şcoală, dar dacă 

acest lucru nu este posibil, sau dacă e nevoie de „ceva” în plus, stagiarul să 
aibă acces la o bază de date cu mentori dispuşi să ajute „de la distanţă”; 

- un mod de a motiva stagiarul să apeleze la părerea / serviciile unui 

mentor; 
- o soluţie de a motiva mentorul să îşi ia în serios activitatea de mentorat 

– de exemplu reducerea cu 1-2 ore a normei didactice; 
- o modalitate de evaluare reală a activităţii de mentorat (din partea 

ambelor părţi şi a şcolii beneficiare). 
 

Cornelia Melcu: A fi mentor e mai mult decât control și atotștiință. Este mai 
mult a fi lider și model – model ales, nu impus. Eu aș oferi debutanților 

șansa de a-și alege mentorul în funcție de compatibilitate, deschidere și 
empatie. În general, mentorii sunt competenți, dar a ști să faci nu 

înseamnă, de cele mai multe ori, și a ști să dai. 
 

Angelica Mureșan: Debutanții ar trebui să aiba şansa să îşi aleagă 
mentorii. Mentorul este o persoană  cu multă experienţă şi expertiză care 

ajută un novice să devină un profesionist de succes, care ajută debutanţii în 

dezvoltarea carierei şi consiliere. Un profesor mentor coordonează şi 
îndrumă un alt profesor fără experiență în rezolvarea problemelor de 

predare-învățare-evaluare, oferă sprijin profesional și ghidează formarea 
noului profesor prin reflecție, colaborare și evaluare. De aceea este foarte 

important ca cei doi să empatizeze. 
 

Dan Șovan: Mentoratul este o activitate importantă în formarea viitoarelor 
generaţii de profesori ca specialişti, pedagogi, psihologi.  Aceasta presupune 

o relaţie de parteneriat în care atât mentorul, cât şi discipolul său trebuie 
să găsească o cale de comunicare eficientă, să empatizeze, să fie dispuşi să 

primească respectiv să dea din experienţa didactică a  fiecăruia. Nu ştiu cât  
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de eficentă este metoda mentoratului online, pentru că problemele tânărului 

profesor nu ţin doar de arta de a preda şi evalua, ci şi de aceea de a 
comunica optim cu elevii, cu părinţii elevilor, cu colectivul de cadre din care 

face şi el parte, iar  acest lucru poate fi observat şi corectat (îndrumat)  doar 
de un coleg mai cu experienţă din acel colectiv. Este o sarcină în plus pentru 

mentor. […] Profesorul mentor trebuie să fie la rândul său motivat şi 
renumerat pentru această muncă (de ce nu un spor de mentorat). 

 
Isabela Giorgi: Având în vedere faptul că într-o şcoală nu vin chiar atât de 

mulți debutanți (îi numărăm pe degete, să fim sinceri), cred că cel mai 
indicat ar fi ca stagiarului să i se recomande un profesor din şcoala 

respectivă cu experiență în predarea materiei, aceeaşi cu cea a debutantului, 
evident. S-ar elimina astfel şi neajunsul în care un debutant are ore în mai 

multe şcoli. În aceste condiții, plata pentru timpul alocat nu ştiu cum s-ar 

putea face... şi nici nu mi se pare justificată. Dacă o facem cu dedicație?... 
În plus, având un număr foarte mic de stagiari (ar fi de preferat câte unul 

singur, iar dacă ar fi mai mulți să fie repartizați la alți profesori), şi calitatea 
activității noastre de mentorat ar fi bună şi mai „simplă” (n-ar mai fi foarte 

stresantă, timpul alocat nu ar mai fi foarte mare, etc. ). Dar cred că o hârtie 
care să ateste munca depusă ar conta extraordinar de mult dacă este luată 

în calcul, bineînțeles, la evaluarile noastre. Cât priveşte evaluarea 
debutantului, eu o văd ca pe un feedback şi atât... pentru că suntem oameni 

şi s-ar putea să intervină subiectivismul/excesul de zel. Să nu uităm că şi noi 
am fost ca ei şi nu le putem cere să fie la 1-2 ani vechime în învăţământ 

cum suntem noi acum, după 15-20 ani de experiență. [...] Nu mai cred în 
selecția „riguroasă” a cadrelor didactice care să facă parte din corpul de 

mentori. Se vede clar cât de bune sunt măsurile pe care le iau guvernanții 
pentru îmbunătățirea sistemului nostru de educație. Li se permite să predea 

unor profesori care au nişte programe de reconversie făcute, ştim şi noi 

cum... şi parcă lumea este a lor... a celor care habar n-au, dar le ştiu pe 
toate. Nu mai există sistem de valori, din păcate! Dar cel puțin ce stă în 

puterea mea fac cu dăruire şi cu pasiune. De aceea consider că a fi mentor 
înseamnă înainte de toate dorința de împărtăşire, altruism, dacă vrem 

un mentorat de calitate. Nu vreau să mă dezic şi eu de setul de principii 
morale doar pentru nişte interese mărunte, trecătoare. Cred încă în oamenii 

de valoare care, cu paşi mici, dar siguri, şi adesea făcuți anevoios, vor duce 
mai departe cinstea, corectitudinea, bunul simț, ştiința pentru a face 

lucrurile cum trebuie şi nu că trebuie, şi dacă nici  profesia noastră de dascăl 
n-o cere? 
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Marilena Faiciuc: Și eu cred că cel mai bine ar fi ca un debutant să aibă ca 

mentor un profesor de aceeași specialitate din școală, din motive practice. 
Dar pentru ca această relație de mentorat să funcționeze bine, atât 

debutantul, cât și mentorul ar trebui să aibă acces la o comunitate a 
debutanților, respectiv a mentorilor, așa cum suntem noi acum. Acolo să 

poată adresa întrebări, să citească răspunsuri la întrebări pe care le-au pus 
alții, să aibă acces la resurse. Nu cred că cel mai bun este un mentor care a 

obținut un certificat. Dar conducerea școlii ar trebui să sprijine acest demers, 
să îi informeze despre existența acestor comunități și să supravegheze felul 

în care acest mentorat are loc. Cred și eu, de asemenea, că ar fi utilă o 
apreciere a acestei munci a mentorului în evaluarea sa. 

 
Elena Monica Ciobanu: 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 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. 

Mentorul este persoana din şcoală cu responsabilităţi privitoare la 
organizarea şi coordonarea activităţii de învăţare a profesorului stagiar, care 

parcurge mare parte a drumului lucrând direct cu mentorul. Totuşi, mentorii 
nu sunt singurii profesori cu experienţă cu care lucrează profesorul debutant. 

Rolul mentorului nu este doar acela de a-i ajuta pe debutanţi la propriul lor 
obiect, ci şi acela de a coordona munca celorlalţi membri ai catedrei cu 

debutanţii. 
 

Gabriela Ungureanu: Și eu cred în crearea unei relații adevărate între 

mentor și stagiar. Poate de aceea mă gândesc la ideea ca stagiarul să-și 
aleagă unul sau doi mentori, care să-i fie alături în primii ani de activitate. 

Tot stagiarul ar putea să menționeze, în dosarul de definitivat, numele celor 
care l-au îndrumat. Astfel, s-ar produce un feedback al întregii activități, 

care s-a derulat firesc, fără ca nimeni să fie obligat să facă ceva anume doar 
pentru niște puncte sau pentru o adeverință. 

 
Nicolița Barbu: Părerea mea este că, dacă se dorește cu adevărat 

optimizarea mentoratului de stagiatură, se poate rezolva. Oameni 
competenți, dornici să facă lucrurile să meargă bine se mai găsesc, 

programe specifice mentoratului cu siguranță se pot întocmi, colaborarea  
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strânsă între mentor și stagiar poate exista, iar recunoașterea oficială a 

profesiei de mentor ar ajuta și la formarea inițială  (debutanți), dar și la 
perfecționarea continuă (mentori) a cadrelor didactice. 

 
Ștefan Paul Enescu: Susțin ideea că mentorul ar trebui să fie coleg, pentru o 

cât mai facilă și rapidă comunicare și colaborare directă. Dacă nu este 
posibil, se pare că și mentoratul la distanță a dat și dă roade, bazat pe 

mijloacele moderne de comunicare. În altă ordine de idei, relația de 
mentorat este o relație voluntară, cel puțin la ora aceasta; dacă una dintre 

cele două persoane nu dorește această relație, nu se poate vorbi de evoluție. 
Trebuie încredere, deschidere, sinceritate, exemple de bune practici 

(personale sau din alte surse), comunicare de calitate. Nu există, la ora 
aceasta, un sistem de mentorat de stagiatură în România, care să fie 

funcțional oficial, conform legislației în vigoare! Să nu confundăm mentoratul  

cu noțiunile/activitățile de metodist, coordonator practică pedagogică, coleg 
care oferă sprijin, absolvent al unui curs cu o diplomă de mentor, membru în 

corpul de mentori, etc. Din câte știu eu, din păcate, niciun mentor nu a fost 
activat, conform legislației în vigoare: numire/delegație, reducerea 

numărului de ore etc. Particip la acest proiect tocmai pentru a susține 
această idee pe care o consider imperativ necesară în formarea/dezvoltarea 

carierei didactice. Proiectul ar trebui să ia amploare în următorii ani, să 
cuprindă din ce în ce mai mulți adepți și să se axeze, din ce în ce mai mult,  

pe activitatea practică, pe experiența personală, cu exemple de bune 
practici, valabile în anumite situații, pe care cei aflați la început de drum să 

le adapteze la nevoile lor, în funcție de situațiile concrete întâlnite. Poate se 
trezesc și cei de la minister și se vor implica și ei... numai să nu strice ce s-a 

realizat aici și începe să capete dimensiuni naționale și de valoare 
profesională. Atunci când lucrurile oficiale nu merg deloc bine, apare nevoia 

intrinsecă a sistemului de a se descurca. De multe ori, soluțiile apărute la 

nivel local sunt mult mai eficiente decât cele oferite dintr-un birou, fără 
legătură cu realitatea punctuală. Dar să nu uităm că nu aceasta este soluția 

pe termen lung, nu aceasta este salvarea (dacă mai speră cineva) 
învățământului românesc. Vor exista enclave, școli anume, care vor merge 

bine, datorită unor oameni valoroși care fac această meserie cu drag și pun 
mult suflet, investind timp și bani în formarea continuă. […] Citesc, în 

continuu, despre noutățile din domeniul educației din țările la care privim cu 
multă admirație. Citesc, cu admirație, despre modul de pregătire și selecție a 

cadrelor didactice, a mentorilor și managerilor în aceleași țări. Observ cu 
tristețe multe diferențe, greșeli evidente, dovedite de practică și rezultate în 

sistemul românesc. Mai că toată lumea pare să le observe, inclusiv factorii  
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de decizie, cel puțin o dată la patru ani. Și ce frumos vorbesc atunci! [...] 

Toate „inițiativele” rămân pe hârtie, se rezumă la hârtii, diplome, certificate 
și nu se corelează cu practica. Atâta timp cât un curs internațional de 

management acreditat se poate face într-o singură zi, la Ruse, cu plecare 
dimineața, întoarcere seara, masă festivă și vizitarea unor obiective turistice, 

cred că se arată derizoriul în care se scaldă ierarhizarea valorilor 
profesionale în învățământul preuniversitar, cel puțin. Concursul profesional 

devine un concurs al actelor, rupt, de multe ori, de realitate, de practică. Ce 
valori va promova profesorul intrat în învățământ, care face parte din ultimii 

10% din ierarhia absolvenților? În Norvegia trebuie să faci parte din primii 
10% ca să ai dreptul să aplici pentru educație... În lumina celor prezentate 

mai sus, am apreciat și apreciez acest proiect ca o speranță care să ducă, 
în timp, la realizarea normalității – mentoratul real, continuare a 

pregătirii pedagogice inițiale de calitate. 

 
Maria Petrescu: Toți profesorii debutanți ar trebui să aibă obligatoriu un 

mentor. Pregătirea din facultate, practica pedagogică, nu sunt suficiente, iar 
debutanții nu sunt bine pregătiți pentru realitatea din școală. Majoritatea 

dintre noi a trebuit să ne descurcăm singuri, poate cu noroc am găsit colegi 
amabili care să ne ajute, dar nu se poate lăsa acest lucru la voia întâmplării. 

Auzisem acum ceva timp o idee, aceea ca un debutant să petreacă 
primul an de învățământ ca asistent al unui profesor, adică să nu aibă 

clase proprii, ci să lucreze împreună cu un mentor pentru a învăța bine 
meserie, fiind plătit bineînțeles. Mi se pare o idee foarte bună. 

 
Angelica Enescu: Consider că fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, mai 

devreme sau mai târziu, a întâlnit oameni minunați, colegi cu o bogată 
experiență de dascăl, de la care a „furat” tainele profesiei. Dar oare este 

de ajuns? Fără o pregătire de mentor, câți reușesc să ghideze tânărul dascăl 

pe propriul lui drum, să-l „șlefuiască” astfel încât să ajungă la adevărata lui 
valoare? Dar oare un mentor nu poate face mai mult dacă i s-ar stabili locul 

meritat în acest haos al schimbărilor? 
 

Camelia Luminița Anghel: Nici eu și nici colegi mai tineri din școala mea nu 
am beneficiat de un mentorat oficial. […] Mă gândesc că mentorul poate face 

cu adevărat mentorat doar dacă aceasta ar fi singura lui responsabilitate. Și 
sunt convinsă că ar fi un mare câștig pentru meseria de dascăl. […] Cred că 

nu există profesori care nu au fost mentori, fără documente care să ateste 
acest lucru, cel puțin o dată pe parcursul profesiei noastre. Eu visez la un 

învățământ în care să existe la fiecare disciplină de învățământ mentori care 
124 



Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante 
 

 

INDUCAS, 2017-2018 
 

 

 
să fie angajați să realizeze doar activități de mentorat (doar profesori cu 

bogată experientă didactică și cu adevărate calități de mentor) pentru toți 
profesorii debutanți pe parcursul a primilor 3 ani de carieră didactică. Un 

profesor implicat are foarte multe sarcini de realizat, lucrează și acasă până 
la ore târzii din noapte pentru a împăca meseria de dascăl cu cea de diriginte 

(caz în care îți sunt necesare și cunoștințe de notariat pentru a verifica un 
dosar pentru Banii de liceu…) și cu cea de manager de proiect, și de 

asemenea încercăm să ne facem timp și pentru cursuri de perfecționare… 
Deci, dacă vrem să realizăm un lucru foarte bine făcut, și anume meseria de 

mentor, care să conducă la o îndrumare eficientă a debutanților, revin la 
ideea ca mentorul să fie plătit doar pentru activități reale de mentorat 

realizate față-în-față, în sala de clasă, dar și prin e-mentorat, căci – să 
nu uităm – Generația Z ne bate la ușă și numai încercând să îi înțelegem 

putem să le arătăm drumul spre calitate în predare-învățare-evaluare. 

 
Ligia Cristinca Surugiu: Parafrazându-l pe Caragiale, mentoratul este 

admirabil, sublim, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire! S-a constituit 
Corpul profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic 

prin OMECTS 5485/2011, dar acest corp a fost consemnat doar la nivel de 
IȘJ și nu rezolvă problema mentoratului. Nici măcar ordinul nu s-a respectat 

pentru normare și modalitate de exercitare a acestei funcții didactice. Cum 
ar trebui optimizat actualul sistem de mentorat de stagiatură din România? 

Ar trebui mai întâi să fie aplicat ordinul de mai sus. Acolo se stipulează la 
art. 20: „Profesorul mentor oferă 4 tipuri de sprijin: a)sprijin informaţional – 

profesorul mentor constituie resursă informaţională pentru profesorul/cadrul 
didactic stagiar îndrumat, oferindu-i cele mai noi cunoştinţe într-o formă 

accesibilă, accentuând latura practic-aplicativă a acestuia; b)sprijin 
instrumental – profesorul mentor îl îndrumă pe profesorul/cadrul didactic 

stagiar în formarea deprinderii de a selecta materialele şi informaţiile; 

c)sprijinul evaluativ – profesorul mentor oferă un feedback de substanţă prin  
care să îi formeze profesorului/cadrului didactic stagiar competenţa de 

autoapreciere; d)sprijin emoţional – profesorul mentor îi oferă 
profesorului/cadrului didactic stagiar suport şi înţelegere atunci când acesta 

are nevoie, în scopul creşterii gradului de încredere în forţele proprii.” La art. 
23 se  precizează: „(1) Profesorul mentor coordonează activitatea a 1-2 

profesori stagiari, în funcţie de repartizarea primită din partea comisiei 
judeţene/a municipiului Bucureşti pentru mentorat. (3) Profesorul/Cadrul 

didactic stagiarul beneficiază de asistenţă din partea profesorului mentor 
până la obţinerea definitivării şi dobândirea titlului de profesor cu drept de  
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practică în învăţământul preuniversitar, conform prevederilor art. 241 alin. 

(4) şi (5) din Legea nr. 1/2011.” Art 25, lit. f) precizează: „raportul final 
asupra activităţii profesorului/cadrului didactic stagiar, pe baza căruia se va 

realiza recomandarea pentru înscrierea profesorilor/cadrelor didactice 
stagiari/stagiare la examenul de definitivare în învăţământ”, dar şi ceva util 

activităţii mentorului: „i) fişa de feedback asupra activităţii profesorului 
mentor, completată de profesorul/cadrul didactic stagiar, după ce acesta 

obţine recomandarea de înscriere la examenul de definitivare în 
învăţământ.” […] Nu a fost urmărită această metodologie. 

 
Maria Delia Grosaru: Sunt multe lucruri care ar trebui schimbate pentru a 

putea vorbi despre un adevărat sistem de mentorat, în opinia mea. [...] La 
momentul actual nu prea există mentori numiți prin vreun fel de decizie. 

Sunt mentori cei care se oferă să sprijine cadrele didactice debutante, sunt 

mentori chiar și profesorii metodiști care, în momentul în care asistă la un 
număr de ore o persoana înscrisă la examene de obținere a gradelor 

didactice, face aprecieri asupra activității didactice și dă sfaturi... Sunt foarte 
necesari mentorii, si nu doar pentru debutanți, pentru că ne lovim mereu de 

probleme care s-ar rezolva mult mai ușor dacă cineva ne-ar ghida sau dacă 
ne-am lăsa ghidați. Însă mentoratul ar trebui înțeles ca activitate de 

colaborare. Mentorul nu ar trebui să afișeze o atitudine superioară, iar cel 
mentorat ar trebui să nu se simtă înjosit pentru că cineva îl călăuzește... 

Cred că aceste probleme s-ar rezolva dacă s-ar propune o serie de cursuri de 
formare prin care să poți deveni cu adevărat mentor și prin care cei care au 

nevoie de mentor să învețe să se lase învățați. 
 

Adina Marcu: Cea mai valoroasă resursă pe care toţi profesorii o au e 
că se au unii pe alţii. Colaborând, stagiari sau cu vechime şi experienţă, 

evoluţia profesională e garantată, fiindcă procesul de indrumare mentor-

stagiar e o formă de dezvoltare profesională şi pentru mentor, nu numai 
pentru cel îndrumat. Pentru o bună relație mentor-stagiar, consider că 

trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 
1. crearea unei reţele de mentori (online), în care fiecare mentor se 

prezintă (o scurtă caracterizare cu realizări, hobby-uri, pasiuni), astfel încât 
profesorul stagiar să–şi poată alege persoana potrivită, cu care să rezoneze, 

pentru o bună colaborare, cu încredere, încrederea fiind un ingredient 
esenţial; existenţa a cât mai mulţi mentori, dar cu atribuţii diferite: ghizi 

locali, însoţitori de educaţie şi agenţi de schimbare; agenţii de schimbare au 
rolul cel mai important, fiindcă creează medii școlare colaborative în care 

stagiarul se poate simți în siguranță și susținut de întreaga școală; 
126 



Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante 
 

 

INDUCAS, 2017-2018 
 

 

 
2. stabilirea unui program de întâlniri față-în-față şi o cale de 

comunicare online, prin care să se poată împărtăși propriile provocări, 
recunoscând „dezordinea” învățării, dar şi „victoriile liniștite” care apar; 

3. utilizarea permanentă a conversației orientată spre învățare (a 
reflecţiei concentrate la conversaţie, a conversaţiei focalizate şi o privire de 

ansamblu asupra conversaţiei şi a gândirii din spatele acesteia);  
4. promovarea îndrumării online, pentru că oferă noi oportunităţi, 

experimentând instrumentele tehnice care pot ajuta; îndrumarea online 
decuplează într-o anumită măsură constrângerile de timp și locație cu 

practica de mentorat; 
5. evaluarea făcută de mentor pentru profesorul stagiar, la încheierea 

programului de stagiatură, să fie luată în considerare la examenul de 
definitivare în învăţământ (fiind monitorizat un timp mai îndelungat, se va 

vedea evoluţia lui practică şi teoretică) şi, de asemenea, să se ţină cont de 

autoevaluarea stagiarului. 
 

Anamaria Corina Golumbeanu: Eu nu am certificat de mentor. Vreau să spun 
că nu am urmat decât cursul organizat de European Schoolnet Academy. Dar 

mentor pentru stagiari am fost fără să vreau, din dorința de a da din 
experiența mea. La urma urmei, fiecare are ceva de câștigat. Stagiarul află 

din secretele meseriei de dascăl, mentorul primește satisfacția ajutorului dat, 
satisfacție care este ca o gură de oxigen. Nu știu dacă instituționalizarea 

activității de mentor este ceva benefic. Cred că mai utilă este o rețea 
virtuală, o comunitate dinamică ce se autodezvoltă prin însăși misiunea 

de dascăl, dascăl pentru copii, dar și pentru noii dascăli. 
 

Mihaela Mărginean: Nici eu nu am certificat de mentor. Dar acest lucru nu 
m-a împiedicat niciodată să-i ajut pe colegii mei debutanți din școală, dar și 

din alte școli. Sincer, eu nu prea am speranțe că se vor da legi în privința 

mentoratului. Aș vrea să mă înșel, dar așa cum stau lucrurile acum în 
învățământ când se reduc catedre, când se comasează clase, eu nu prea 

cred că o să reducă norma cuiva care face mentorat. Probabil că rămânem la 
muncă voluntară! Sunt însă ferm convinsă că fiecare dintre cei care ne-am 

implicat în acest proiect vom continua munca aceasta din pasiune. Nu cred 
că suntem întâmplător aici. Suntem vizionari, suntem oameni care vor 

schimbare în bine, suntem oameni care vor să ajute. Iar acest lucru o să-l 
facem într-un fel sau altul. Nu știu dacă mentorul ar trebui să aleagă 

stagiarul sau invers. Cred că nu e corect. Dacă stagiarului nu-i place de tine? 
Sau invers? Cred că indiferent dacă ești mentor sau stagiar, trebuie să 

găsești o cale de a comunica și de a învăța. Până la urmă, acesta este rolul  
127 



Ghid de supraviețuire pentru cadrele didactice debutante 
 

 

INDUCAS, 2017-2018 
 

 

 
pe care ni-l asumăm fiecare. Cum aș putea optimiza? […] Ce cred că s-ar 

putea face: să gândească foarte bine totul de la început (dacă vom avea 
parte de el!) și apoi să nu mai modifice nimic. M-am săturat, sincer, să văd 

legi modificate după o lună sau chiar câteva zile. Cred că e timpul să avem 
liniște ca să putem educa și mentora. 

 
Alina Popa: Eu nu am  avut mentor acum 22 de ani și nu a fost chiar bine. 

După absolvirea facultății, intrând în sistem, m-am lovit de tot felul de 
refuzuri sau observații. Așadar, am luat-o pe cont propriu și, vrând-nevrând, 

am izbutit să ajung la un optim cerut. După toate gradele didactice și 
experiența acumulată, plus cursurile absolvite online sau prin alte  asociații 

de formare adulți, am diplomă de mentor. Dar […] nu este reglementat 
nimic, deoarece exact anul trecut – iunie 2017 – una dintre colegele mele, 

maistră, a fost pusă mentor (fără diplomă, dovezi sau calificare) în cadrul 

unui examen de ocupare a postului vacant. Am întrebat: „Cum se poate?” Și 
am rămas cu întrebarea. De-a lungul anilor, dar cu avantajul de-a fi cea mai  

veche în domeniul meu din școală, am fost, fără să țintesc aceasta, mentor 
pentru toti colegii mei care au venit ulterior. De câțiva ani aud de 

posibilitatea  de a fi mentor cu acte, deși în toată perioada trecută am fost 
un bun sprijin pentru ceilalți. O reglementare foarte clară ar fi necesară. 

 
Ileana Cristea: Activitatea unui mentor este foarte importantă și impune 

responsabilitate. Cred că o modalitate directă pentru instituții de a 
îmbunătăți calitatea mentoratului este de a recompensa buna îndrumare. 

De asemenea, instituțiile ar putea elabora mecanisme pentru evaluarea 
performanței de mentorat. Deoarece tehnicile de mentorat variază foarte 

mult în rândul indivizilor (inclusiv timpul petrecut cu elevii, gradul de 
intervenție în alegerea acestora, modul în care sunt structurate întâlnirile, 

amploarea activităților comune), măsurile calitative nu au valoare. Fiecare 

știe că eficacitatea mentoratului este reflectată de realizările 
ulterioare ale persoanei îndrumate. Deci, devine evident faptul că 

rezultatele viitoare ale celor îndrumați reflectă cât de bine au contribuit 
mentorii și cât de performantă este activitatea acestora. 

 
Emeșe Cîmpean: Cred că un bun exemplu privind modalitatea în care putem 

ajuta este cel oferit de mentoratul primit și oferit pe platforma 
eTwinning, unde profesorii cu experiență, dar și ambasadorii eTwinning, își 

oferă sprijinul în domeniile pe care aceștia le stăpânesc. Este un model 
eficient, care a dus la crearea unei comunități de bune practici la nivel 

european, un model bazat pe calitate, nu pe recunoașteri formale. 
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Tatiana Boțu: Optimizarea procesului de mentorat ar putea începe cu 

procedeul de selecție a mentorilor; astfel, să fi absolvit un curs de mentor și 
pe baza unui interviu. Un mentor bun e cel care are o experiență 

profesională și este preocupat permanent de noutăți și de perfecționarea 
pregătirii profesionale. Mentorul ar trebui să fie degrevat de câteva ore 

pentru a putea avea mai mult timp pentru îndrumarea și consilierea 
debutanților.  Așa cum știm, în spatele unui om capabil se află întotdeauna 

mai mulți oameni capabili. A sprijini, a ajuta, a comunica, a observa și 
îmbunătăți necesită crearea unei relații de încredere, empatie și așteptări 

profesionale.  Consider că E-mentoratul e o soluție foarte bună și de viitor! 
 

Cristina Nechifor: Există cu adevărat mentorat în România? Știu, cunosc 
colegi care ar avea diplome/certificate de mentori, dar într-adevăr, nu am 

văzut concret activitate de mentorat, oficial vorbind. Și cred că aici domeniul  

educației este cu adevărat deficitar. Consider că ar trebui să se acorde mai 
multă importanță acestui aspect deoarece educația, ca și alte domenii, este 

în continuă schimbare și nu doar stagiarii au nevoie de mentori, dar și 
mentorii au nevoie de o comunitate oficială, cum este această platformă, 

pentru a face schimb permanent de informații. Neoficial, eu îmi ofer sprijinul 
cu idei, informații, atunci când mi se cere și nu numai. Mi se pare ceva 

normal ca, în momentul în care acumulezi o anumită experiență, să o 
împărtășești și cu colegii mai tineri sau novice. Nu trebuie uitat faptul că 

toate cadrele didactice au fost la un moment dat debutante, chiar și noi cei 
cu experiență acum! Și […] tot timpul avem de învățat, chiar și de la colegii 

debutanți, care pot veni cu idei noi, interesante de predare-învățare, de 
abordare a unei lecții sau a unui aspect al acesteia. Așadar, această 

platformă este mai mult decât oportună pentru ca profesorii debutanți și cei 
cu experiență să colaboreze cel puțin online. Ideal ar fi ca acest lucru să fie 

permanent. 

 
Cristina Cobzuc: Pentru mentorat este nevoie de persoane carismatice, 

care au ceva de spus și știu cum să o spună, să îndrume, dar să accepte și 
ideile tinerilor, că nici ei nu au fost la școală degeba și mai au și 

personalitate. Educația, mentoratul, ascultarea se fac cu dragoste, cu 
înțelegere și cu dăruire! Când ai ce dărui, nu aștepta să fii mentor, 

dăruiește pur și simplu. Nu ești mentor pentru că ai o hârtie, ci pentru că ai 
ceva de spus, de dat, de împărtășit. Nu esți mentor doar pentru debutanți, ci 

pentru toți cei din jurul tău. Am învățat de la colegi mai tineri, au învățat de 
la mine colegi mai în vârstă. Optimizarea mentoratului stă în dedicația 

noastră și credința în educație, nu în cărți, bloguri, site-uri și aiurea... 
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Banca de inspirație – resurse practice 

 

 
 
Debut în educația și formarea cadrelor didactice 

http://ismb.edu.ro/documente/diverse/2017/GHID_DEF_final.pdf ghid de 
bune practici pentru cadrele didactice în elaborarea portofoliului la examenul 

de definitivare în învățământ, București 2017 
 

Ghidul profesorului debutant 
https://www.noexperiencenecessarybook.com/dadMwE/ghidul-profesorului-

debutant-isj-iasi.html Iași 2014 
 

Ghid de bune practici privind consilierea pedagogică și metodică a 

cadrelor didactice debutante, pentru facilitarea integrării acestora în 
învățământul preuniversitar 

http://www.inducas.eu/ro/system/files/webform/GHID_ERASMUS.pdf 
București 2016 

 
Motivarea pentru cariera didactică 

https://performante.ro/wp-content/uploads/2012/12/motivarea-pentru-
cariera-did-panisoara-1.pdf București 2010 

 
Psihologia educației 

https://www.slideshare.net/dragonyahoo/curs-psihologia-educatiei București 
2006 

 
Stategii educaționale centrate pe elevi 

http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/strategii-educationale-centrate-

pe-elev.pdf București 2006 
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Părinții în școala mea 

http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/Ghid-de-idei-practice-pentru-
parintii-din-scoala-mea-2013.pdf București 2013 

 
Comunicăm eficient cu familia 

http://edu.gov.md/sites/default/files/ghidul_comunicam_eficient_cu_familia
_final.pdf Chișinău 2014 

 
Manualul mentorului 

http://isjiasi.ro/siteold/documente/RED/proiecte/Manualul%20mentorului.pd
f publicaţie elaborată în cadrul Proiectului Leonardo da Vinci "Metodologii și 

strategii inovative de mentorat și coaching pentru prevenirea renunțării la 
cariera didactică a profesorilor debutanți", Iași 2014 

 

Strategia de implementare a unui program de mentorat la nivel 
instituțional 

http://www.ccdvl.ro/images/docs/AN_SCOLAR_2013_2014/Strategie_de_im
plementare_a_unui_program_de_mentorat_la_nivel_institutional.pdf 

Râmnicu-Vâlcea 2014 
 

Program de mentorat pentru directorii de unități de învățământ 
preuniversitar 

http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/08/RAPORT-CERCETARE-
MENTORAT.pdf București 2014 
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