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REZUMATUL LUCRĂRII

CUVINTE CHEIE: mentor, persoană mentorată, pregătire iniţială, dezvoltare profesională

continuă, profesia didactică, parteneriat, debut profesional.

ARGUMENT

Cuvintele schimbare, dinamică, provocări sunt caracteristice societăţii contemporane. Ca

subsistem al sistemului social, şi sistemul educaţional resimte din plin această dinamică. Şcoala este

şi ea în plin proces de reformă şi inovare, atât în ceea ce priveşte curriculum-ul, cât şi modalităţile

de evaluare, strategiile didactice şi resursele umane implicate. Din punctul nostru de vedere, cea mai

importantă variabilă de care depinde implicit şi succesul reformelor educaţionale este corpul

profesoral.

Profesia didactică este una din cele mai complexe profesii, iar cerinţele faţă de şcoală şi

cadrele didactice sunt şi ele variate şi provocatoare. Schimbările de natură economică, socială,

politică şi culturală au un impact direct asupra şcolii şi asupra rolurilor cadrelor didactice. Cadrele

didactice sunt nevoite să-şi asume roluri din ce în ce mai complexe şi mai variate, să lucreze cu elevi

cu nevoi de învăţare diferite, cu nivele culturale diferite, cu potenţialităţi de învăţare diferite.

Lipsa cadrelor didactice calificate, scăderea statutului acestei profesii în rândul tinerilor,

criticile aduse instituţiilor de formare a cadrelor didactice, atractivitatea crescută a altor domenii de

activitate, lipsa de selecţie la nivelul profesiei didactice, lipsa unei susţineri şi a unui suport la

debutul în profesie, plecarea din sistem doar după câţiva ani de activitate, sunt aspecte ce conduc

imperativ la  nevoia de regândire a sistemelor de formare ale cadrelor didactice.

Astfel, sistemele educaţionale sunt în căutarea unor soluţii de eficientizare şi modernizare a

şcolii şi a educaţiei, iar una din componentele ce trebuie avute în vedere este componenta ce vizează

calitatea resurselor umane, respectiv cadrele didactice.

Mai mult ca oricând, profesia didactică trebuie să se caracterizeze prin flexibilitate,

dinamism, receptivitate moderată la nou şi reflecţie critică. Profesorul de azi nu mai e o persoană

care le ştie pe toate în specialitate sa, ci o persoană care trebuie să fie conştientă că trebuie să se

formeze continuu, să fie la curent şi să integreze în activitatea didactică noile tehnologii de
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informare şi de comunicare, să reflecteze permanent asupra demersurilor şi acţiunilor sale şi să

promoveze o învăţare de calitate.

În lucrarea de faţă ne propunem să analizăm specificul profesiei didactice şi să trecem apoi

în revistă două etape deosebit de importante în cariera didactică şi anume pregătirea iniţială şi

debutul profesional, încercând să identificăm prin mentorat o posibilă strategie de eficientizare a

pregătirii şi integrării profesionale a viitoarelor cadre didactice. Prin cercetarea realizată de noi, ne-

am propus să oferim soluţii concrete pentru optimizarea pregătirii iniţiale a viitoarelor cadre

didactice, printr-un program de mentorat.

CONSIDERAŢII ASUPRA CAPITOLELOR LUCRĂRII

Lucrarea este structurată pe cinci capitole, trei dintre ele tratează aspecte teoretice, iar

ultimele două fac parte din demersul nostru experimental. În primul capitol am încercat să conturăm

specificul profesiei didactice, analizând problematica existentă, radiografiind principalele studii de

cercetare şi documente de politică educaţională. Am realizat o radiografie a profesiei didactice,

analizând structura, profilul de vârstă, gen, calificările şi condiţiile de muncă, oferind câteva date

statistice cu interpretările aferente, a situaţiei existente atât la nivel european, cât şi naţional.

Totodată am încercat să surprindem complexitatea profesiei didactice, noile roluri şi competenţe pe

care cadrele didactice trebuie să şi le asume şi să şi le formeze, să evidenţiem statutul profesiei

didactice şi importanţa standardelor pentru profesia didactică. Fiind o activitate dinamică, o

activitate ce are drept finalitate îmbunătăţirea rezultatelor elevilor printr-o activitate eficientă de

învăţare, am abordat problematica dezvoltării profesionale continue şi cum se regăseşte ea de-a

lungul etapelor de dezvoltare a carierei didactice.

Pentru a înţelege mai bine profesia didactică şi oamenii care lucrează în sistemele de

învăţământ, am încercat să reliefăm câteva caracteristici ale acesteia, fără a avea însă pretenţia de a

le epuiza în totalitate:

 Este o profesie ce presupune multiple şi variate relaţii interumane, şi poate, tocmai de aceea,

are o încărcătură subiectivă mare. Este profesia în care cuvintele cheie sunt relaţie şi comunicare;

 Presupune o responsabilitate majoră, şcoala marcând viitorul copiilor, şi fiind un factor ce

contribuie la valoarea unei societăţi, din punct de vedere al resurselor umane pe care le „produce”.
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 Este singura profesie în care te întorci în acelaşi loc de unde ai plecat, dar într-o ipostază

diferită: schimbi rolul de elev cu cel de profesor. Tocmai de aceea unele studii au reliefat ideea

conform căreia experienţele trăite în calitate de elev ne marchează profund viaţa, iar modul în care

vom fi ca viitori profesori este strâns legat de modul în care am „trăit” viaţa de elev, tinzând foarte

mult să reproducem anumite comportamente şi atitudini ale celor care ne-au educat şi format.

 În toate sistemele de învăţământ numărul cadrelor didactice este mare, acest fapt implicând

cheltuieli foarte mari şi un sistem complex de conducere şi monitorizare.

 Este o profesie relativ stabilă, cu reguli clare şi relativ inflexibilă. Cadrele didactice nu

părăsesc sistemul după o anumită vârstă (în jur de 35-40 de ani), iar în sistemul de învăţământ

pătrund foarte greu persoane care vin din alte profesii. Pe de altă parte este o profesie în care locurile

de muncă sunt relativ sigure, excepţie făcând binenţeles situaţiile de criză economică în care se

impun măsuri de reducere de personal sau reduceri salariale.

 Este o profesie foarte solicitantă din punct de vedere al consumului nervos. Interacţiunea cu

diferite tipuri de situaţii educaţionale, diversitatea şi ineditul acestora, interacţiunea cu zeci sau chiar

sute de elevi şi părinţi, confruntarea cu probleme şi situaţii diverse ce necesită rezolvare imediată,

atrag după sine o implicare mare din partea cadrului didactic, atât la nivel cognitiv, cât şi afectiv.

 Este o activitate în care cadrul didactic are o putere de decizie relativ mare, o libertate mare

la clasă. Deşi curriculum-ul ce urmează a fi învăţat este relativ clar stipulat în documente cu caracter

reglator, libertatea cadrului didactic se poate manifesta în modul cum selectează conţinuturile, cum

le prelucrează, în modul în care alege strategiile didactice.

 Deşi este o profesie cu o puternică expunere în faţa altora, cadrul didactic este o persoană

relativ solitară. Lucrează într-un spaţiu închis, o sală de clasă, la adăpost de privirile colegilor şi

directorilor.

 Este o profesie în care rutina îşi poate face foarte uşor loc, acesteia asociindu-se foarte uşor

şi sentimente ca cele de automulţumire, autosatisfacţie indusă (sunt un cadru didactic bun, elevii

sunt răi, elevii nu învaţă).

Datorită naturii şi complexităţii sale, profesia didactică este una din cele mai frumoase

profesii, atât solicitantă, dar şi aducătoare de satisfacţii profesionale, ce necesită implicare, dăruire şi

responsabilitate.

Capitolul II–Pregătirea iniţială a cadrelor didactice-etapă majoră în procesul de

dezvoltare profesională continuă, analizează pregătirea iniţială a cadrelor didactice, pornind de la
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următorii indicatori: durata studiilor, instituţii responsabile cu pregătirea, curricula, criteriile de

selecţie şi de finalizare a studiilor în astfel de programe. Am făcut şi o trecere în revistă a

principalelor paradigme ale educării cadrelor didactice (paradigma tradiţionalistă a meseriei,

paradigma behavioristă, paradigma personalizată şi paradigma centrată pe cercetare), deoarece

acestea pot oferi sugestii de elaborare a principalelor programe de mentorat. Analiza sistemului de

pregătire a cadrelor didactice este completată de analiza sistemului de pregătire a cadrelor didactice

în universităţile din România, fiind urmat de analiza pregătirii practice, dar şi de specialitate şi

psihopedagogice. Am ales să abordăm şi problematica debutului profesional şi a debutantului,

deoarece problematica mentoratului analizată în subcapitolul următor şi în partea de cercetare

vizează această perioadă.

Pregătirea profesională iniţială este primul pas în procesul de dezvoltare profesională

continuă din orice domeniu. În domeniul educaţional, pregătirea cadrelor didactice este relativ

diferită de la o ţară la alta, de la un sistem educaţional la altul şi chiar în cadrul aceleaşi ţări, în ceea

ce priveşte: durata studiilor, nivelul de pregătire, curricula, strategiile didactice, modalităţile de

evaluare, criteriile de acces şi de finalizare a studiilor etc.

A învăţa să predai, a te pregăti pentru a deveni cadru didactic este un proces complex,

datorită varietăţii de informaţii, competenţe şi abilităţi ce trebuie asimilate şi formate, personal,

depinzând de experienţele de învăţare anterioare ale studenţilor, de concepţiile, preconcepţiile şi

credinţele lor despre predare şi învăţare şi specific-contextual (Hauge, 2000).

Documentele care reglementează cadrul legal pentru exercitarea profesiei didactice în

România sunt Legea Învăţământului şi Statutul personalului didactic. Legea Învăţământului şi

Statutul Cadrelor Didactice (Legea 1/2011), ca lege organică, reglementează organizarea şi

funcţionarea sistemului naţional de învăţământ. Aceste documente fac referiri la: structura

învăţământului preuniversitar, categoriile de personal didactic şi auxiliar, curriculumul

învăţământului preuniversitar, evaluarea rezultatelor învăţării, formarea iniţială şi continuă, cariera

didactică, învăţarea pe tot parcursul vieţii şi structura învăţământului superior, cerinţele de formare

profesională, selecţia şi recrutarea personalului, formarea continuă şi instituţiile autorizate să

deruleze cursuri specifice activităţilor de formare continuă etc.

Pregătirea iniţială a cadrelor didactice din România se realizează exclusiv în Universităţi,

din anul universitar 2005-2006, Universitatea românească constituind, principala instituţie de

formare a profesorilor, atât pentru învăţământul preşcolar/primar, cât şi pentru cel gimnazial şi

liceal.
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În concordanţă cu noua Lege a Învăţământului (1/2011), formarea iniţială pentru

ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar cuprinde:

a) formarea iniţială, teoretică, în specialitate, realizată prin universităţi, în cadrul

unor programe potrivit legii;

b) master didactic cu durata de doi ani;

c) stagiul practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, sub

coordonarea unui profesor mentor.

Noul sistem de formare a cadrelor didactice este total diferit faţă de modelul folosit până la

intrarea în vigoare a noii legi. Dacă până acum era utilizat un model concurent, în care pregătirea

metodică şi psihopedagogică se realiza alternativ cu pregătirea de specialitate, din anul 2014-2015,

absolvenţii oricărei universităţi vor trebui să opteze pentru un master didactic şi pentru un an de

stagiu de practică dacă vor dori să se angajeze în învăţământ. Pregătirea necesară pentru a deveni

cadru didactic va fi de 6 ani, perioadă destul de lungă şi un posibil impediment pentru cei ar dori să

îmbrăţişeze profesia didactică. Din punctul nostru de vedere, se puteau îmbina modelele de formare

existente în vechea şi în noua lege a învăţământului, prin păstrarea modelului concurent, urmat de

un an sau doi de stagiu sub îndrumarea unui mentor.

Un aspect particular, intens dezbătut, este acela al ponderii diferitelor activităţi în cadrul

etapei de formare iniţială, şi anume balanţa dintre elementele formării bazate pe universitate şi cele

bazate pe şcoală, respectiv balanţa dintre aspectele teoretice şi cele practice. Această sarcină nu

poate reveni în totalitate niciunei instituţii de învăţământ mai sus menţionate, ci trebuie realizată în

cadrul unui parteneriat autentic, cu responsabilităţi cunoscute, negociate şi asumate de toate părţile

implicate. Şcoala joacă un rol esenţial în pregătirea practică a viitoarelor cadre didactice, iar

universitatea este cea care coordonează aceste activităţi ce completează pregătirea de specialitate

realizată prin curricula universitară.

Practica pedagogică îndeplineşte sarcini pe care nici una din disciplinele de învăţământ nu

le posedă, şi anume:

 Introduce studenţii în atmosfera şcolară, în ordinea, disciplina şi programul şcolar, învăţându–i

comportamentele ce nu pot fi întâlnite în afara şcolii.

 Îi pune pe studenţi în situaţii didactice–educative, prilejuindu–le exerciţiul trecerii de la teorie la

aplicarea ei, de la cunoştinţe învăţate pentru sine la transmiterea lor, de la cunoştinţe didactice şi

psihologice la deprinderi de organizare a activităţii şcolare.



9

Capitolul III este o introducere în problematica complexă şi încă neexplorată suficient a

mentoratului. Am încercat să inventariem cele mai importante aspecte ale acestei problematici,

îmbinând aspectele teoretice cu sugestii şi exemple concrete. Am încercat o definire a conceptului,

cu relevarea notelor sale definitorii, o trecere în revistă a funcţiilor, tipurilor de mentorat, a etapelor

de dezvoltare în cadrul unei astfel de relaţii şi am încercat să concretizăm principiile mentoratului în

programe şi activităţi atât pentru perioada de pregătire iniţială, cât şi pentru cea de inducţie.

În educaţie, mentoratul este un subiect atent dezbătut şi analizat, lucru reflectat şi în vasta

literatură de specialitate străină, care abordează această problematică. Aşa cum spuneam, termenul a

fost folosit mai întâi în domeniul economic şi a fost preluat şi în domeniul educaţional începând cu

anii 80, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea actului educaţional, mai exact fiind o soluţie de

reformare a profesiei didactice şi a educării viitoarelor cadre didactice. Confruntându-se cu o rată

foarte mare de cadre didactice ce părăseau profesia în primii ani de activitate, şi cu un nivel nu

tocmai corespunzător de pregătire al acestora, specialiştii americani au introdus mentoratul în

programele de inducţie, pentru primii ani de activitate, facilitând trecerea de la pregătirea iniţială la

formarea profesională continuă, iar mai apoi a fost utilizat în cadrul pregătirii iniţiale, mai ales în

componenta practică, realizată în şcoli, sub coordonarea unor cadre didactice cu experienţă.

În sistemul românesc de învăţământ nu au existat programe de mentorat formale până la

reglementările aduse de noua Lege a Învăţământului (1/2011), nici la nivelul pregătirii iniţiale, nici

la nivelul peroadei debutului profesional. Eforturi sporadice de a realiza această îndrumare au

existat, dar ele sunt nesistematice, neorganizate, iar mentorii nu au beneficiat de o formare specială

în acest sens.

Din fericire, conform noii Legi a Învăţământului, vom putea vorbi din anul 2014-2015 de

mentorat în forma sa formală, instituţionalizată, atât în perioada pregătirii practice din timpul

masterului didactic, dar şi în perioada de 1 an de stagiu într-o şcoală sub îndrumarea unui profesor

mentor.

Partea a doua a lucrării, cea experimentală, porneşte de la ideile şi direcţiile conturate în

prima parte, cea teoretică. Am încercat să asigurăm o concordanţă între partea teoretică şi cea

practică a lucrării. Ne-am propus o cercetare de tip acţiune, în care am realizat un demers

investigativ structurat şi de durată.



10

Cercetarea constatativă este prezentată în Capitolul IV şi  este alcătuită, de fapt, din două

sub-cercetări complementare. Prima cercetare pe care am realizat-o are în vedere explorarea unor

posibilităţi de îmbunătăţire şi optimizare a activităţilor de practică pedagogică ale studenţilor, care

se pregătesc să devină cadre didactice. Am propus o cercetare ce vizează eficientizarea unor

activităţi de practică pedagogică prin experimentarea unor noi modele de acţiune.

Cea de-a doua micro-cercetare vizează perioada pregătirii iniţiale pentru profesia didactică şi

perioada debutului profesional, prin aceasta încercând să aflăm cum apreciază cadrele didactice cu

maxim trei ani vechime calitatea pregătirii iniţiale de care au beneficiat, cât le-a fost de folos în

primii ani de activitate şi care au fost principalele dificultăţi cu care s-au confruntat în primii ani de

activitate.

Scopul experimentului constatativ a fost acela de a contura situaţia manifestă, în cadrul

activităţilor de practică pedagogică, la nivelul procesului de formare practică a viitoarelor cadre

didactice, prin asimilarea opiniilor principalilor actanţi implicaţi, cadre didactice-mentori şi studenţi

practicanţi. Pentru a realiza obiectivele cercetării, am conceput două chestionare, unul pentru cadrele

didactice mentori şi altul pentru studenţii practicanţi, ce s-au focalizat pe aspecte ce ţin de practica

pedagogică, şcoala de aplicaţie şi colaborarea cu universitatea pe de-o parte, iar pe de altă parte am

încercat să elaborăm în final o evaluare a mediului de pregătire practic.

Eşantionul de subiecţi utilizat în studiul constatativ a fost alcătuit din 122 de cadre didactice

din şcolile de aplicaţie din Timişoara care au îndrumat practica pedagogică a studenţilor şi 369 de

studenţi practicanţi, înscrişi la cursurile Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic din

cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, din anul III de studiu la diferite specializări.

În etapa constatativă a experimentului, am optat pentru o eşantionare a subiecţilor bazându-

ne pe o metodologie combinată, folosind atât eşantionarea aleatorie, cât şi o selectare raţională a

subiecţilor prin stratificarea populaţiei, pentru a spori gradul de reprezentativitate al eşantionului.

Eşantionul de cadre didactice ce a coordonat practica pedagogică a studenţilor din anul III

este alcătuit din 122 de cadre didactice, de diferite specializări. Dintre aceştia, 14,75% sunt de sex

masculin, iar 85,24% sunt cadre didactice de sex feminin. 16,39% au gradul didactic II, iar 83,60%

au gradul didactic I şi 3,27% au obţinut titlul de doctor. În ceea ce priveşte vârsta, media de vârstă

este de 46,45 ani, cel mai tânăr cadru didactic intervievat având 30 de ani, iar cel mai în vârstă avea

63 de ani. În ceea ce priveşte vechimea în învăţământ, media este de 25,45 ani vechime, vechimea

cea mai mică fiind de 8 ani, iar vechimea cea mai mare de 38 de ani.
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Eşantionul de studenţi cuprinde un număr de 369 de studenţi, din anul III, de la diferite

facultăţi şi specializări din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Media de vârstă a studenţilor

este de 21,96 ani, vârsta cea mai mică este de 21 de ani, iar cel mai în vârstă student care a participat

la cercetare are 37 de ani. Din totalul de 369 de subiecţi, 15,44% sunt de sex masculin, iar 84,55%

sunt de sex feminin.

Prin demersul constatativ pe care l-am avut în vedere, am dorit să surprindem următoarele

aspecte:

 Evaluarea eficienţei dimensiunii practice a formării viitoarelor cadre didactice, prin analiza

activităţilor de practică pedagogică desfăşurate şi identificarea unor modalităţi de optimizare a

acestora, din perspectiva studenţilor practicanţi şi cadrelor didactice-mentori, implicaţi în procesul

de formare.

 Identificarea nevoilor de formare şi caracteristicilor ce conturează profilul unui mentor

eficient, care îndrumă pregătirea practică a studenţilor practicanţi în şcolile de aplicaţie.

 Evaluarea stilurilor de intervenţie (şi implicit a strategiilor de formare) utilizate de mentori şi

a modalităţilor de optimizare, din perspectiva studenţilor practicanţi şi  a mentorilor implicaţi în

activităţile de practică pedagogică.

Elementele care conferă eficienţă activităţilor de practică pedagogică, din perspectiva celor

doi actanţi sunt următoarele:

 Pentru mentori: Buna pregătire teoretică şi practică a studenţilor (rang I), organizare

eficientă a programului de desfăşurarae a practicii pedagogice (rang II), calitatea

pregătirii mentorului (rang III) şi analiza activităţilor desfăşurate (rang IV);

 Pentru studenţii practicanţi: colaborarea optimă student-mentor, sprijin necondiţionat

al acestuia din urmă (rang I), interesul pentru propria formare (rang II), program de

practică clar stabilit (rang III) şi pregătirea de specialitate, metodică şi

psihopedagogică a mentorului (rang IV).

Elementele cele mai importante ale şcolii de aplicaţie sunt:

 Mentorul (4,46), elevii (3,10), dotarea materială a şcolii (2,86), personalul cu funcţii

de conducere (2,45) şi cadrele didatice din şcoală (2,10)- din punctul de vedere al

studenţilor practicanţi;

 Mentorul (4,45), elevii (2,80), cadrele didatice din şcoală (2, 73), dotarea materială a

şcolii (2,63), personalul cu funcţii de conducere (2,36) şi - din punctul de vedere al

mentorilor;
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Elementele ce definesc un mentor eficient din perspectiva studenţilor şi a mentorilor sunt:

 Buna pregătire din punct de vedere ştiinţific, metodic şi psihopedagogic (27%),

experienţa profesională bogată (21%), bun organizator (13%), abilităţi de comunicare

în relaţia cu adulţii (9%), empatia (9%), creativitatea (7%)-din perspectiva

mentorilor;

 Pregătirea temeinică, abilităţile de comunicare, specificarea clară a sarcinilor,

oferirea de ajutor sunt calităţi absolut indispensabile pentru mentor din perspectiva

studenţilor practicanţi;

Elementele indezirabile din conduita mentorului au fost surprinse astfel: mentorii nu

apreciază lipsa de implicare (36%), rigiditatea (29%), superficialitatea (15%),

plafonarea/autosuficienţa (8%), subiectivitastea în evaluare (7%) şi lipsa tactului pedagogic (5%);

studenţii nu şi-ar dori ca mentorul lor: să nu fie un comunicator bun, să aibă aşteptări prea mari de la

studenţi, să impună anumite moduri de predare şi să aibă o autoritate exagerată.

Aspectele ce ar trebui îmbunătăţite în ceea ce priveşte activitatea coordonatorului de practică

din partea universităţii, sunt următoarele:

 Optimizarea timpului alocat discuţiilor, analizelor, feed.-backului (21%), evaluarea

studenţilor (15%), familiarizarea cu specificul profesiei didactice (15%) şi

exprimarea aşteptărilor (9%)- din perspectiva mentorului;

 Disponibilitatea de a oferi suport, participarea la activităţi, suţinerea morală a

studenţilor, comunicarea cu studenţii şi identificarea clară a aşteptărilor sunt punctele

de vedere exprimate de studenţi.

Referitor la aspectele pozitive şi negative, ale activităţilor de practică pedagogică, mentorii

au evidenţiat următoarele:

 Baza materială a şcolii (21%), existenţa unor mentori cu experienţă (18%),

comunicarea bună cu studenţii (16%), climat propice colaborării ((13%) şi dorinţa de

implicare a studenţilor (12%);

 Nivel necorespunzător de pregătire teoretică şi metodică a studenţilor (36%),

colaborarea insuficientă dintre şcoala de aplicaţie şi universitate (27%), numărul

insuficient de ore alocate practicii pedagogice (12%) şi lipsa timpului pentru sesiunile

de discuţii, analize, gfeed-back (7%),

iar studenţilor practicanţi:
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 Interacţiunile bune cu elevii, acomodarea cu rolul de cadru didactic, exersarea

predării şi îndrumările oferite de cadrele didactice mentori;

 Perioada de timp prea scurtă pentru a realiza toate categoriile de activităţi,

suprapunerea orelor de la practică cu cele de la universitate, nivelul de pregătire al

elevilor, lipsa de organizare la nivelul şcolii şi slaba comunicare dintre şcoală şi

reprezentanţii universităţii.

 Pentru a surprinde elemente specifice stilurilor de intervenţie şi strategiilor de formare

utilizate de cadrele didactice ce coordonează practica pedagogică în şcolile de aplicaţie, am utilizat

modelul lui Daloz (1998), care  porneşte de la premisa că atunci când studenţii vin la universitate, ei

se află într-un mediu nou.  Mentorii pot asigura suport, pot întări modul de a fi al studenţilor, pot

provoca studenţii pentru a se putea adapta optim la noul mediu şi pot oferi viziune pentru studenţi,

pentru a-i ajuta să vadă de unde au plecat şi unde se îndreaptă.

Există diferenţe de percepţie relativ mari în ceea ce priveşte tipul de îndrumare oferit de

mentor din perspectiva mentorilor şi a studenţilor. Mentorii s-au autoevaluat, de cele mai multe ori,

pe partea superioară a scalei, apreciind că cel mai mult oferă suport, iar la destul de mare diferenţă s-

au situat dimensiunile provocare şi viziune, cu o diferenţă a mediilor dintre ele de 0,02. Cealată

apreciere, realizată de studenţi, nu depăşeşte o medie de 3,41, oarecum la mijlocul scalei de

apreciere, aceştia afirmând şi ei suportul mentorilor, dar într-o proporţie mult mai mică, cu o medie

de 3,41. Pe locul doi se află dimensiunea viziune, cu 3,13, iar pe ultimul loc, la o diferenţă de 0,15

se situează dimensiunea provocare.

În cadrul celei de-a doua cercetări, ce a vizat cadrele didactice cu maxim 3 ani vechime, ne-

am propus să găsim răspunsuri la câteva întrebări: cum apreciază cadrele didactice perioada

pregătirii iniţiale, care au fost disciplinele parcurse în timpul pregătirii iniţiale, care i-au ajutat în

activitatea la clasă, de ce tip de suport beneficiază studenţii şi debutanţii, de ce tip de suport au

nevoie, dacă solicită ajutor atunci când simt că au nevoie, sunt şcolile pregătite, au planuri pentru o

mai bună integrare profesională şi personală a cadrelor didactice debutante, care este rolul

universităţii în procesul pregătirii şi asigurării unui suport pentru noile cadre didactice?

Această investigaţie a fost structurată sub forma unei anchete pe bază de chestionar în care

au fost implicate 142 de cadre didactice din judeţele Timiş, Arad, Caraş-Severin şi Mehedinţi, de

toate specialităţile.

Referitor la definirea elementelor forte şi a aspectelor critice în sistemul de formare iniţială,

respondenţii au oferit următoarele răspunsuri:
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Punctele tari ale formării iniţiale:

 Calitatea pregătirii cadrelor didactice din învăţământul superior, atitudinea empatică şi

deschisă a acestora (26,76%);

 Multiple oportunităţi de a lucra ca voluntar în diferite organizaţii şi şcoli, posibilitatea de a fi

implicat în diverse activităţi, work-shopuri, proiecte, activităţi extracurriculare (7,74%).

 Practica pedagogică m-a ajutat foarte mult (5,63%);

 Pregătire de calitate, dar care nu a putut acoperi toate cerinţele locului de muncă (4,92%);

 Calitatea pregătirii bună, dar la un nivel mult prea ridicat pentru ceea ce se face la clasă

(2,81%).

Punctele slabe ale formării iniţiale:

 Pregătire preponderent teoretică, stufoasă, nerelevantă pentru profesia actuală (21,83%):

- multă pregătire teoretică, fără aplicabilitate în cele mai multe situaţii, puţină

practică;

- programa încărcată;

- trebuie insistat mai mult pe practică, mai mult accent pe legăturile dintre noţiunile

teoretice şi cele practice;

- pregătire pur teoretică, cu caracter general.

● Lipsa de interes a cadrelor didactice, pregătire superficială a acestora, uneori chiar slab

pregătite. (8,45%).

● S-a acordat mai multă importanţă disciplinelor de specialitate în detrimentul pregătirii pentru

profesia didactică.(7,04%)

● Reproşuri ce ţin de activităţile de practică pedagogică (7,04%): orele de practică s-au

desfăşurat în acelaşi timp cu cele de curs, disciplinele teoretice nu au fost foarte relevante în

raport cu realitatea educaţională, nu am primit suport şi informaţiile necesare la practică, practica

pedagogică nu a acoperit întreaga gamă de nevoi raportându-ne la activităţile din şcoală.

● Calitatea scăzută a învăţământului, devalorizarea diplomei, oricine poate să fie profesor în

România. (4,22%)

● Baza materială precară şi metodele învechite din timpul formării iniţiale (3,52%).

Datele referitoare la evaluarea disciplinelor parcurse în cadrul modulului pedagogic, ţinând

cont de utilitatea pe care au avut-o acestea în primul an de predare, pe primul loc s-a situat practica

pedagogică, cu o medie de 3.42 (maxim 4.00), la destul de mare distanţă de discipline precum
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didactica specialităţii, teoria evaluării, teoria şi metodologia instruirii. În susţinerea celor menţionate

anterior, vin şi afirmaţiile cadrelor didactice, pe care le redăm  în continuare.

 „Am învăţat de la practică mai mult decât de la oricare alt curs sau seminar.”

 „Calitatea depinde foarte mult de şcoala în care ai făcut practică şi de cadrul didactic la

care am fost repartizaţi.”

 „Mi-a plăcut practica, dar mi se pare că am făcut aceleaşi lucruri, trebuiau să predau în

acelaşi fel şi nu prea aveam o libertate prea mare.”

 „Trebuie să predăm mai mult şi nu să observăm atâta.”

 „Practica mi-a oferit ocazia să văd dacă pot fi profesor”.

 „Coordonatorul de practică nu m-a asistat niciodată. Ne-a spus la ce şcoală să ne ducem

şi l-am mai văzut doar la colocviu.”

Perioada debutului profesional a fost analizată prin prisma problemelor cu care se confruntă

cadrele didactice debutante, surselor de ajutor ale acestora, caracteristicilor în alegerea carierei

didactice, cu scopul construirii unor strategii de facilitare a integrării profesionale şi personale la

noul loc de muncă, a cadrului didactic debutant.

Principalele prbleme cu care se confruntă cadrele didactice debutante sunt: probleme de

comportament ale elevilor, aspecte ce ţin de evaluare, realizarea documentelor, utilizarea strategiilor

didactice, realizarea proiectelor, lipsa de încredere în forţele proprii, probleme legate de

managementul clasei şi de motivarea elevilor pentru învăţare.

Persoanele la care apelează debutanţii atunci când au nevoie de ajutor sunt: colegii cu

experienţă din şcoală (medie 3.00 din 4.00), directorul şcolii (2,66), şeful de catedră (2,59), alte

cadre didactice debutante (2,37) sau prieteni din afara şcolii (2,30).

Este clar că debutanţii simt nevoia şi chiar cer ajutorul unor persoane cu experienţă, deşi se

simt vulnerabili şi nu doresc să fie percepuţi de către ceilalţi ca având anumite lipsuri sau dificultăţi.

Cadrele didactice debutante consideră utile în perioada debutului profesional, următoarele

tipuri de ajutor şi de resurse:
Tipuri de resurse posibile Medie

Mentorat (consiliere, îndrumare, ajutor) din partea unui mentor (cadru didactic cu experienţă dispus să mă

ajute).

3.1549

Să observ la clasă alte cadre didactice cu experienţă din şcoală 3.1056

Participare la conferinţe, simpozioane, work-shopuri, dezbateri 3.0563

Mai multe oportunităţi de discuţii/întâlniri cu alte cadre didactice, chiar şi din alte şcoli 3.0352



16

Formare în şcoală pe diferite teme de interes pentru debutanţi 2.8944

Asistarea mea la clasă de către cadre didactice cu experienţă 2.8732

Predarea în echipă cu alte cadre didactice cu experienţă 2.8732

Grupuri de discuţii/de lucru cu alte cadre didactice debutante 2.8310

Cursuri practice organizate de universitate 2.8169

Aşteptări clare din partea conducerii şcolii şi a şefului de catedră 2.8028

Acces la literatura străină de specialitate 2.7817

Suport din partea părinţilor 2.7817

Suport emoţional 2.6972

Să predau în echipă cu un alt cadru didactic debutant 2.6408

Asistenţe efectuate de director 2.5915

Să observ alte cadre didactice debutante 2.5845

Concluziile generale asupra experimentului formativ au relevat necesitatea unei

redimensionări a modalităţilor de realizare a dimensiunii practice a pregătirii viitoarelor cadre

didactice, printr-o reconfigurare a rolurilor fiecărei instituţii partenere, prin specializarea cadrelor

didactice în problematica mentoratului şi prin utilizarea unor modele alternative de formare, care să

asigure optimizarea pregătirii viitoarelor cadre didactice şi o mai bună inserţie a lor pe piaţa muncii.

Implicarea tuturor instituţiilor partenere, prin asumarea responsabilităţilor în procesul de pregătire a

viitoarelor cadre didactice, specializarea şi perfecţionarea mentorilor, sunt modalităţi prin care se

asigură calitatea dorită a dimensiunii practice a pregătirii iniţiale a viitoarelor cadre didactice.

Ultimul capitol este o prelungire a experimentului constatativ, ce oferă o structurare a unor

premise teoretice privitoare la mentorat, un model de program de formare a cadrelor didactice ce

doresc să fie mentori de practică în perioada pregătirii iniţiale şi un ghid de lucru ce poate fi folosit

de către studenţii practicanţi în timpul activităţilor de practică pedagogică.

În derularea experimentului au participat 234 de studeţi, în anul III de studiu şi care sunt

înscrişi la cursurile organizate de DPPD şi care au optat astfel să se pregătească pentru a deveni

cadre didactice. Ei sunt de la facultăţi şi specializări diferite: informatică, geografie, limba şi

literatura română, matematică, arte plastice, fizică, biologie, istorie, chimie şi limba engleză.

Pentru a asigura validitatea cercetării, am ales grupe de control care şi-au demonstrat

echivalenţa cu grupele experimentale, pe baza rezultatelor pre-testării realizate în cadrul acestei

cercetări.
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În cadrul experimentului am implicat 234 de subiecţi, dintre care un număr de cinci grupe

experimentale (N=118)  şi cinci grupe de control (N=116), în următoarele diade experimentale

(tabel 1.I.):

An de studiu Specializare Grupe

experimentale

Grupe de

control

Specializare Număr total

subiecţi

III Informatică E1=32 C1=29 Fizică 61

III Geografie E2=31 C2=27 Biologie 58

III Limba şi

literatura

română

E3=20 C3=24 Istorie 44

III Matematică E4=12 C4=10 Chimie 22

III Arte plastice E5=23 C5=26 Limba

engleză

49

TOTAL 118 116 234

 Tabel 1.I. Eşantionul de subiecţi cuprinşi în etapa experimentului propriu-zis

În ceea ce priveşte compoziţia grupelor experimentale,  38,13% sunt de sex masculin, iar

61,86% sunt de sex feminin, două grupuri experimentale cuprinzând studenţi de la secţii reale. Din

numărul total de subiecţi, 37,28% sunt sudenţi la profilul real (informatică şi matematică), iar

62,71% frecventează facultăţi şi specializări aparţinând profilului uman (geografie, limba şi

literatura română, matematică, arte).

Un procentaj mare de studenţi se află în intervalul de vârstă specific, în mod clasic studenţiei

(până în 23 ani), respectiv, 91,79% iar doar un procent de 8,21% sunt subiecţi din intervalul de

vârstă 24-52 ani. Subiecţii din această categorie sunt persoane care au optat pentru studii în

învăţământul superior în vederea păstrării postului actual de muncă sau din dorinţa de a-şi schimba

locul de muncă pentru unul mai bine plătit.

Ceea ce ne-a determinat să construim un program de mentorat este situaţia existentă la

nivelul pregătirii iniţiale a cadrelor didactice în multe sisteme educaţionale şi, implicit, şi în cadrul

sistemului românesc de învăţământ, şi anume modelul tradiţional, restrictiv, bazat pe delimitarea

între pregătirea teoretică, asigurată de instituţiile de învăţământ superior, de cele mai multe ori, şi

pregătirea practică, realizată în şcoli.
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Ken Zeichner (2009) vorbeşte chiar de perspectiva primului spaţiu, care aparţine

cunoştinţelor practice şi de perspectiva celui de-al doilea spaţiu ce aparţine cunoştinţelor academice.

Această delimitare se regăseşte şi în practica curentă a pregătirii viitoarelor cadre didactice: teoria se

învaţă la universitate, iar studenţii merg în şcoli să „practice” ce au învăţat la universitate;

cunoştinţele practice sunt adeseori considerate ca fiind lipsite de importanţă, sunt marginalizate,

concomitent cu nevalorificarea în cadrul instituţiilor de învăţământ superior a cercetărilor şi micro-

cercetărilor care vin din zona practică, respectiv a şcolii.

 Pentru a depăşi şi de fapt a pune împreună aceste două spaţii, autorul propune crearea celui

de-al treilea spaţiu în educarea cadrelor didactice şi în cercetarea educaţională, aducând în discuţie

ideea de compatibilizare, complementaritate între influenţele celor două instituţii mari responsabile

de formare şi filosofia lor legată de supremaţia uneia în faţa alteia. Acest al treilea spaţiu propune

integrarea într-o abordare unitară, nouă,  a ceea ce e văzut adesea ca fiind concurent. Transferând în

domeniul educaţional, acesta propune integrarea cunoştinţelor academice şi practice în noi moduri

ce vor determina dezvoltarea sistemelor de educare a  cadrelor didactice, dezvoltarea abilităţilor de a

învăţa în şi din practică, dezvoltarea cercetărilor educaţionale realizate de practicieni şi valorificarea

acestora în curricula universitară.

Credem că eficientizarea activităţilor de pregătire practică a studenţilor ce aspiră să devină

cadre didactice, printr-un program de mentorat, vizează atât rezultatele învăţării, cât şi aspecte

psiho-sociale, de relaţionare, de raportare la ceilalţi, având beneficii pentru toate părţile implicate:

coordonator de practică (universitate), mentor (şcoala de aplicaţie) şi student practicant.

Programul propus se bazează pe ideea şi principiile unui parteneriat autentic între cele două

instituţii responsabile de pregătirea viitoarelor cadre didactice şi pe accentuarea rolului de mentor a

cadrelor didactice ce îndrumă şi facilitează învăţarea meseriei de profesor, alături de o colaborare

susţinută între coordonatorul de practică din partea universităţii, mentorul din şcoala de aplicaţie şi

student.

Programul de mentorat propus este structurat pe etape specifice, de intervenţie educaţională,

atât la nivelul activităţii mentorului, dar şi a mediului de pregătire şi a studentului practicant.

Practica pedagogică am proiectat-o ca având trei etape principale şi anume: o etapă de pregătire şi

proiectare a activităţilor, o etapă de formare a viitoarelor cadre didactice, printr-un program de

mentorat şi o etapă de evaluare. Întreg programul propus se bazează pe principiile educaţiei adulţilor

şi pe caracteristicile cursantului adult.
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Programul propriu-zis de mentorat are două componente principale, şi anume: o componentă

de socializare, menită să asigure integrarea studentului în viaţa şi activitatea şcolii şi una de

dezvoltare profesională şi personală a viitoarelor cadre didactice.

Programul de mentorat, mai exact componenta de dezvoltare profesională şi personală, în

câteva cuvinte învăţarea profesiei, are ca elemente esenţiale: activitatea de observare, reflecţie, feed-

back şi predare în parteneriat.

În vederea creării unui cadru necesar verificării ipotezelor formulate şi pentru a asigura

relevanţa structurală şi funcţională a programului de mentorat în activităţile de practică pedagogică,

am structurat  intervenţia educativă în următoarele subetape:

i. formarea mentorilor de practică, printr-o sesiune de training; programul de

mentorat a fost conceput şi susţinut de noi; am încercat să aducem ca şi cursanţi persoane care au

mai coordonat practica pedagogică a studenţilor de-a lungul timpului; aceştia lucrează în şcolile de

aplicaţie şi tocmai de aceea, cursul a avut loc intensiv la sfârşit de săptămână; cursul s-a finalizat cu

o sesiune de evaluare a impactului şi oportunităţii unui astfel de program în pregătirea viitoarelor

cadre didactice; feed-back-ul oferit de mentori a fost integrat în programul de mentorat.

ii. parcurgerea programului de mentorat: s-a realizat cu mentorii şi studenţii de

la specializările respective, în cadrul acestor sesiuni, mentorii formaţi trebuind să pună în aplicare ce

s-a învăţat la curs şi să elaboreze un portofoliu.

iii. finalizarea programului şi asigurarea feed-back-ului.

La sfârşitul demersului nostru experimental, am încercat să obţinem un feed-back constructiv

asupra programului de la beneficiarii noştri direcţi, şi anume studenţii practicanţi şi mentorii, dar şi

un feed-back informal de la beneficiarii indirecţi şi anume elevii.

Cercetarea experimentală pe care am întreprins-o se bazează pe un sistem metodologic, din

componenţa căruia fac parte: experimentul didactic, ancheta pe bază de chestionar, observaţia,

studiul produselor activităţii, a portofoliilor şi focus-grupul. Instrumentele de cercetare valorificate

în cadrul experimentului formativ au fost următoarele: chestionar de evaluare a mediului de învăţare

practic, fişa de observaţie, jurnalul structurat, fişa de progres, chestionarul adresat mentorilor şi

studenţilor pentru a evalua eficienţa programului de mentorat, propria activitate şi activitatea

partenerilor din program.
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Analiza datelor obţinute a evidenţiat atât aspecte cantitative, prin evidenţierea progresului de

la o etapă la alta de aplicare,  cât şi aspecte de natură calitativă, referitoare la măsura în care s-a

conştientizat evoluţia personală şi aspectele de optimizat în viitor.

În continuare, vom prezenta câteva date obţinute prin aplicarea instrumentelor de cercetare

descrise anterior:

 Analizele realizate asupra fişelor de progres ne îndreptăţesc să afirmăm cu convingere că

introducerea unor situaţii de învăţare ce valorifică reflecţia, predarea în parteneriat, observarea şi

analiza activităţilor desfăşurate, au efecte benefice asupra persoanelor implicate şi asupra mediului

de învăţare practic, eficientizând activităţile şi interacţiunile pe următoarele dimensiuni, respectiv:

- dimensiunea relaţie (suportul oferit de mentor, colegi, alte cadre didactice, elevi);

- dimensiunea menţinere-schimbarea sistemului;

- dimensiunea dezvoltare personală (autonomie, orientare pe sarcină, presiunea locului de

muncă).

Principalele caracteristici personale obţinute de studenţi au fost următoarele: modalităţi de

interacţiune cu mentorul, colegii şi elevii (32,5%), dezvoltarea abilităţilor de a căuta şi de a găsi

răspunsuri (27,8%), asimilarea unui volum de cunoştinţe specifice profesiei didactice (22,6%) şi

încredere în forţele proprii (15,9%). În ceea ce privesc pricipalele îmbunătăţiri aduse de programul

de mentorat, cele mai mari procentaje le-au obţinut înţelegerea şcolii şi a profesiei didactice din

perspectiva unui cadru didactic (34,6%) şi înţelegerea cunoştinţelor teioretice dobândite în cadrul

cursurilor şi seminariilor, cu un procent de 28,2%. Modalităţile de interacţiune cu mentorul sunt

variate, de la discuţiile pe diferite teme la discuţiile de după lecţii sau discuţiile informale.

Constatăm astfel că modalităţile de interacţiune s-au diversificat semnificativ.

●  Analiza jurnalelor structurate ne permit desprinderea următoarelor aspecte:

- Îmbunătăţirea activităţilor de învăţare ale studenţilor se datorează şi unor experienţe

în care au loc discuţii, dezbateri, analize împreună cu mentorul şi colegii, asupra unor aspecte

specifice activităţii didactice.

- Cunoaşterea elevilor şi stabilirea unor modalităţi optime de interacţiune cu aceştia

facilitează adaptarea la nivelul clasei de elevi şi modificarea unor elemente  ale proiectului, fapt ce

demonstrează o anumită flexibilitate din partea studenţilor şi conştientizarea de către aceştia a

nevoilor clasei de elevi cu care lucrează.
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- Experimentând şi analizând situaţiile diverse pe care le trăiesc în timpul activităţilor

de practică pedagogică, studenţii îşi pot stăpâni mult mai bine emoţiile şi încearcă să se comporte ca

adevărate cadre didactice.

- Feed-back-ul din partea mentorului şi a colegilor este o modalitate importantă prin

care studenţii practicanţi îşi pot regla din mers activitatea, o pot analiza şi pot identifica în

parteneriat soluţii alternative pentru situaţii provocatoare întâlnite în viaţa de zi cu zi a şcolii.

● Prin analiza fişelor de observaţie, am surprins următoarele aspecte:

a. Implicarea studenţilor în cadrul activităţilor de practică pedagogică evoluează, potrivit

afirmaţiilor mentorilor, de la tendinţa de a sta singur şi de a face ceva doar dacă i se solicită şi până

la a se oferi să se implice şi a deveni un fel de mână dreaptă a mentorului (de la o medie de 8,27 la

una de 8,52);

b. Modalităţile de interacţiune studenţi-mentor, studenţi-studenţi, studenţi-elevi ridică la

început anumite dificultăţi, date de obişnuinţa de a avea o atitudine pasivă, din păcate adeseori

promovată şi cadrul cursurilor şi seminariilor la care participă la universitate. Treptat, încep să

colaboreze mult mai bine, chiar după fiecare activitate cer feed-back, sunt dornici să asculte părerile

mentorului şi ale colegilor (de la o medie de 8,18 la una de 8,38);

c. Dificultăţile întâmpinate şi modalităţile prin care studenţii au depăşit situaţiile

problematice sunt axate pe realizarea proiectelor, pe înţelegerea şi respectarea terminologiei

specifice proiectării didactice, pe alegerea unor conţinuturi variate şi pe comunicarea cu elevii.

Rezolvarea apare întotdeauna în urma discuţiilor şi analizelor de după activităţile susţinute, din

partea colegilor venind observaţii obiective şi pertinente(de la o medie de 8,29 în prima fază la una

de 8,66 în faza a doua).

Ipoteza generală şi cele două ipoteze specifice stabilite la începutul demersului investigativ,

sunt confirmate, din următoarele raţiuni:

- Evoluţia/progresul studenţilor practicanţi de la o etapă la alta a experimentului

formativ, în cadrul căruia au fost valorificate tehnici de observaţie, de reflecţie, au fost create

oportunităţi de a oferi feed-back într-o manieră critică şi constructivă şi modalităţi de predare în

parteneriat (compararea mediilor scorurilor obţinute şi a răspunsurilor la toate instrumentele

utilizate);

- Analiza şi concluziile evaluării şi autoevaluării realizate de studenţii practicanţi şi

mentori asupra eficienţei programului de mentorat şi asupra activităţii mentorului, ne întăresc
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convingerea asupra necesităţii punerii în aplicare a unui astfel de program de către persoane special

formate în acest sens. Astfel, am obţinut informaţii referitoare la trei categorii importante şi anume:

a.Organizarea activităţilor de practică pedagogică şi relaţia universitate-şcoală de aplicaţie:

Afirmaţiile subsumate acestei categorii, şi anume cele referitoare la gradul de organizare al

activităţilor de practică pedagogică, comunicarea cu reprezentanţii universităţii şi organizarea

generală a practicii pedagogice au obţinute o medie de 9,20, fapt ce demonstrează gradul de

mulţumire al mentorilor şi faptul că activităţile sugerate şi proiectate în cadrul programului de

mentorat au fost puse în aplicare cu succes.

b.Implicarea studenţilor practicanţi:

Implicarea studenţilor practicanţi în cadrul programului a fost bună spre foarte bună, această

categorie obţinând o medie de 8,59 (afirmaţiile 3,5,6,10,11). Este cea mai mică medie dintre toate

cele 3, lucru oarecum explicabil şi prin inconsecvenţa prezenţei studenţilor la toate activităţile

desfăşurate,  neimplicarea uniformă a acestora, lipsa de motivare sau interes a unora dintre ei.

c.Valorificarea elementelor programului de mentorat:

Această categorie a fost evaluată prin afirmaţiile referitoare la realizarea obiectivelor

specifice activităţilor de practică pedagogică (media obţinută este de 9,36), analiza lecţiilor

observate (9,63), analiza şi discutarea activităţilor susţinute de studenţi (9,81) şi oferirea de feed-

back în manieră critică şi constructivă (9,36). Media obţinută pe această categorie este de 9,54, cea

mai mare medie dintre toate cele trei categorii stabilite de noi.

Concluzia generală a experimentului formativ a fost aceea că aplicarea unui program de

mentorat printr-un demers de formare coerent, utilizând activităţi de observare sistematică a

elementelor definitorii procesului de învăţământ (obiective, conţinuturi, strategii didactice,

modalităţi de evaluare, tipuri de lecţii), de reflecţie individuală (folosind fişe de observaţie, jurnale,

portofolii), feed-back şi predare în parteneriat(cu cadrul didactic şi un coleg), contribuie

semnificativ la îmbunătăţirea mediului de învăţare practic şi la obţinerea unor abilităţi teoretico-

pragmatice mai bune, specifice profesiei didactice.

Programul de mentorat propus de noi şi-a realizat obiectivele şi scopul pentru care a fost

implementat, dar desigur există posibilitatea de îmbunătăţire atât a programului, cât şi a activităţii

mentorilor şi studenţilor în vederea obţinerii unor rezultate mai bune.

Ca şi limite ale cercetării noastre, am putut identifica: tendinţa studenţilor de a trata

disciplina practică pedagogică cu o anumită lejeritate, participarea inconstantă a unor studenţi în
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cadrul experimentului (unii datorită şi faptului că lucrează), activitatea a fost percepută de unii

studenţi ca fiind mult prea dificilă şi consumatoare de timp, comparativ cu efortul depus de alţi

colegi, investiţie destul de mare de timp şi energie, atât din partea mentorilor, cât şi a studenţilor,

neaplicarea acestui program şi în cazul altor departamente de pregătire a personalului didactic din

ţară.

Ideea pe care am susţinut-o de-a lungul întregii lucrări este aceea a necesităţii implementării

cât mai urgente a unor programe de mentorat, atât pentru perioada de pregătire iniţială pentru

profesia didactică, cât  şi pentru perioada debutului profesional şi a proiectării unor programe de

iniţiere şi de formare continuă pentru mentori. Avantajele mentoratului sunt indiscutabile pentru toţi

cei implicaţi:

- Pentru studenţii practicanţi: beneficiază de expertiza unor cadre didactice special pregătite

în acest sens; sunt puşi în situaţii de a discuta, observa, dezbate, analiza într-un mod critic şi

reflectiv; îşi analizează propriile convingeri şi credinţe cu privire la activitatea didactică în general şi

la misiunea şi rolul cadrului didactic; face parte dintr-o comunitate de învăţare; învaţă să lucreze în

echipă; iau pulsul unei şcoli reale, cu elevi reali.

- Pentru cadrele didactice debutante: facilitarea integrării la noul loc de muncă;

familiarizarea cu specificul şcolii, cu cerinţele şi aşteptările şcolii, părinţilor şi elevilor în ceea ce

priveşte performanţele sale; oprtunităţi de stabilire de relaţii şi canale de comunicare cu diferite

persoane-resursă; dezvoltarea unor comunităţi de învăţare ale cadrelor didactice debutante;

beneficiază de suportul unui cadru didactic cu experienţă care doreşte să îl ajute, să-i deschidă noi

perspective; debutantul nu mai este singur în sala de clasă şi în cancelarie;

- Pentru cadrele didactice-mentori: este o bună oportunitate de evitare a rutinei; mentorul se

bucură de un prestigiu profesional corespunzător; este o modalitate de stimulare a dezvoltării

profesionale continue; face parte dintr-o comunitate profesională; contribuie la dezvoltarea

personală şi profesională a unor viitoare cadre didactice; este o persoană resursă pentru studenţi şi

cadre didactice debutante;

- Pentru elevi: beneficiază de experienţa unor cadre didactice bine pregătite, atente la nevoile

lor; interacţionează cu cadre didactice mai tinere, care nu învaţă meseria prin încercare şi eroare;

poate fi un element motivator în alegerea profesiei viitoare;
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- Pentru directorul şcolii: resursa umană din şcoală este una recunoscută din punct de vedere

al competenţelor; beneficiază de parteneriate stabilite cu universitatea, alte şcoli sau alte instituţii

educaţionale; este reprezentantul unei şcoli ce promovează învăţarea, dar care şi învaţă permanent;

- Pentru şcoală ca întreg: recunoaşterea în comunitate a şcolii; atragerea unor cadre didactice

ce doresc să înveţe; dezvoltarea unor parteneriate de colaborare; personal didactic bine pregătit;

personal didactic ce trece mai uşor peste perioada debutului şi se adaptează mai rapid; şcoala devine

o adevărată comunitate care învaţă şi se deschide spre comunitate.

Pe baza studierii literaturii de specialitate şi a diferitelor perspective teoretice prezentate în

lucrare, alături de analizele cantitative şi calitative pe care le-am realizat în demersul nostru

experimental, îndrăznim să formulăm următoarele concluzii şi recomandări:

 Pentru factorii de decizie (Minister şi inspectorate şcolare)

- Finanţare corespunzătoare a sistemului educaţional, creşterea nivelului de salarizare al cadrelor

didactice şi investiţii mari în sistemul de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, începând cu

etapa de pregătire iniţială şi până la terminarea carierei.

- Promovarea unei imagini publice mai bune a cadrelor didactice prin intermediul canalelor de

comunicare moderne.

- Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale cadrelor didactice: număr corespunzător de elevi în clase,

dotarea corespunzătoare a şcolilor, reorganizarea volumului de sarcini, prin reducerea celor de tip

administrativ şi birocratic.

- Promovarea colaborării între instituţiile educaţionale, între cadrele didactice din cadrul aceleiaşi

instituţii şi din cadrul unor instituţii diferite; eliminarea factorilor care conduc la o competiţie şi un

sistem concurenţial neloial şi subiectiv între cadrele didactice (vezi actualele criterii din fişele de

evaluare).

- Validarea experienţelor dobândite în contexte nonformale şi informale de către cadrele didactice

(echivalarea cu sistemul de credite de dezvoltare profesională continuă);

- Reorganizarea sistemului de evaluare a cadrelor didactice prin stabilirea unor criterii obiective,

posibil de realizat şi care valorifică competenţele şi mai puţin „hârtiile”; alocarea unei ponderi mai

mari, în sistemul de evaluare al cadrelor didactice, activităţii realizate la clasă şi progreselor obţinute

de elevi, pornind de la o evaluare iniţială a acestora;

- Introducerea unor standarde pentru profesia didactică diferenţiate în funcţie de experienţa

acumulată şi construirea astfel a unui sistem de evaluare diferenţiat pornind de la aceste standarde;
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- Introducerea unui sistem substanţial de recompense financiare pentru cadrele didactice ce

îndeplinesc funcţia de cadru didactic mentor.

 Pentru directorii instituţiilor de învăţământ/ factori de decizie din universităţi

- Promovarea şi dezvoltarea unor parteneriate autentice între şcoli şi universităţi: dezvoltarea unor

proiecte comune, valorificarea expertizei practice a cadrelor didactice, implicarea în activităţi

comune, realizarea unor studii în parteneriat.

- Crearea unor comunităţi de învăţare la nivelul şcolilor şi universităţilor, în avantajul pregătirii

iniţiale şi continue a cadrelor didactice;

- Organizarea unor programe de mentorat formale, atât pentru perioada pregătirii iniţiale, cât şi

pentru perioada debutului profesional; conceperea unor cursuri de formare a mentorilor ce vor

susţine dezvoltarea profesională a studenţilor şi a cadrelor didactice debutante;

- Crearea unor reţele de mentori, care să devină adevărate comunităţi profesionale, cu un anumit

statut;

- Încurajarea şi implicarea cadrelor didactice în proiecte de cercetare şi diferite studii;

- Reorganizarea curriculei universitare în concordanţă cu noile competenţe cerute unui cadru

didactic în societatea actuală; redimensionarea raportului dintre teorie şi practică;

- Reorganizarea cursurilor şi seminariilor, prin valorificarea cercetărilor în domeniu, printr-o mai

bună aplicativitate a noţiunilor teoretice, punându-se preponderent accent pe dezvoltarea unor

abilităţi practice, pe analiza sistemului de convingeri, pe dezvoltarea capacităţii de a reflecţie şi de a

pune întrebări;

- Redimensionarea numărului de ore alocat activităţilor de pregătire practică din curricula

universitară; introducerea unor perioade de practică comasată, astfel încât să ofere posibilitatea de a

vedea un număr variat de activităţi;

- Creşterea statutului acordat pregătirii psihopedagogice prin conştientizarea studenţilor asupra

importanţei acestui tip de pregătire;

 Pentru studenţii practicanţi şi pentru debutanţi:

- Implicarea în programele de mentorat;

- Acceptarea ajutorului din partea mentorilor şi acceptarea oprtunităţilor de dezvoltare profesională

şi personală oferite de programele de mentorat;

- Tratarea cu mai multă responsabilitate şi maturitate a pregătirii pentru profesia didactică;
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- Asumarea de roluri şi implicarea activă în cadrul activităţilor de pregătire practică, atât din

perioada pregătirii iniţiale prin intermediul masterului didactic, cât şi în cea a stagiului de pregătire

cu durata de 1 an.

 Pentru cadrele didactice

- Valorificarea experienţei şi expertizei cadrelor didactice prin implicarea în activităţi de formare ca

formatori;

-Motivarea şi implicarea cadrelor didactice cu experienţă şi expertiză în domeniu în programe de

mentorat şi conştientizarea oportunităţilor de dezvoltare profesională şi personală oferite de acestea;

- Formarea continuă a cadrelor didactice ce predau în învăţământul superior şi formează viitoarele

cadre didactice, pe tematici ce ţin de metode interactive, centrate pe student, principii şi metode de

lucru cu adulţii, modalităţi de evaluare alternative, prezentare de bune practici etc.
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