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COMUNICAT DE PRESĂ 

Ateliere de lucru în cadrul Proiectului PROF pentru promovarea modelului de  tip 

mentoral  în formarea a peste 25 000 de profesori, la nivel național 

Ministerul Educației, prin Casa Corpului Didactic Mureș, în calitate de Partener 

13, a organizat, în perioada 14-16 decembrie 2022, Atelierele de lucru PROF III și PROF IV, 

pentru județele Mureș, Covasna, Harghita și Sibiu, în cadrul Proiectului Profesionalizarea 

carierei didactice - PROF, POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 

146587.  

Atelierele s-au desfășurat la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” (str. 

Alexandru Papiu Ilarian, nr. 37, Târgu Mureş, jud. Mureş). 

Activitățile din cadrul atelierelor de lucru au fost organizate în scopul şi în contextul 

asigurării cadrului operațional privind profesionalizarea în cariera didactică, prin mentorat, ca 

urmare a transformărilor/modificărilor normative, naționale şi internaţionale, privind procesul 

educaţional, cariera didactică şi activitatea didactică. 
Tematicile atelierelor promovează modelul colaborării pedagogice, exemple de bună 

practică în cadrul comunităților de învățare, cu privire la  stagiile de practică pedagogică, la 

incluziunea în educație, învățarea în context blended-learning. 
Atelierele au fost organizate in situ (fizic) și în format blended learning/online, în 

rețeaua bazelor de practică pedagogică – BPP. Pe parcursul celor trei zile de activitate au 

participat peste 40 de cadre didactice în format fizic, iar în format blended learning/online s-au 

alăturat în fiecare zi peste 80 de profesori, atât din județul Mureș, cât și din celelalte județe 

partenere Covasna, Harghita și Sibiu, din toate nivelurile de învățământ.  De asemenea, 

partenerii  de la Universitatea de Medicină și Farmacie reprezentați prin domnul prorector prof. 

univ. dr. Enăchescu Călin, domnul prof. univ. dr. Iulia Boldea, doamna lector univ. dr. Irina 

Trifan.  

Sesiunile de formare și activitățile din cadrul atelierelor de lucru au avut un caracter 

interactiv, fiind  susținute atât de experți – membri ai echipei Ministerului Educației și ai 

partenerilor universitari și preuniversitari, cât și de cadre didactice din Bazele de practică 

pedagogică (BPP), profesori care predau discipline psihopedagogice și/sau metodice în cadrul 

liceelor cu profil pedagogic. Formatul a facilitat reflecția participanților cu privire la condițiile 

de transfer ale unor bune practici și la posibile arii de cooperare. 

 

Obiectivul principal al proiectului PROF este asigurarea mentoratului profesional pe 

durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui 

sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței 

didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice 

precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în 

activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul 

procesului global de digitalizare a sistemelor de educație. 

 
     Coordonator Partener P13 CCDMS 

prof. FODOR Alexandru-Iosif 
 

https://goo.gl/maps/eFWvh19JWJt
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Agendă detaliată
Ateliere de lucru PROF III și PROF IV - P13 CCD Mureș

14-16 decembrie 2022
Link Ateliere de lucru PROF III și PROF IV, P13-CCD Mureș https://meet.google.com/qsj-djuu-quh

Ziua/
Sesiune de

lucru

 
Tema/secțiune tematică

Interval
orar/

(formă de
organizare)

Partener Nume și prenume
responsabili secțiune tematică

Nume și prenume
coordonator secțiune

tematică

Obs.

Ziua 1 - 14.12.2022

Sesiune de
lucru 1

1. Cadrul general privind formarea în
cariera didactică
1.1. Formarea inițială – stagiile practice
pedagogice

12.00-13.00
(online

asincron)

P13_CCD MS Nominalizare la nivel de echipă ME-P0:

Prof. Anamaria Ciobotaru

Nominalizare la nivelul
echipei ME-P0 conform
domeniului de
competență al expertilor
- Prof. Anamaria

Ciobotaru

1.2. Formarea continuă – asigurarea
calității programelor pentru dezvoltare
profesională continuă acreditate
1.2.1. Cadrul normativ privind
acreditarea și implementarea programelor
pentru dezvoltare profesională continuă
acreditate
1.2.2. Sistemul de acumulare a creditelor
profesionale transferabile - recunoașterea
și echivalarea competențelor dobândite

13.00-14.00
(online

asincron)

P13_CCD MS Nominalizare la nivel de echipă ME-P0 Nominalizare la nivelul
echipei ME-P0 conform
domeniului de
competență al expertilor

Deschiderea lucrărilor
14.00-14.30

(față-în-față/
online sincron)

P0-ME
P13_CCD MS

-Manager de proiect
-Coordonator P13 - prof. Fodor Alexandru-Iosif  director -
CCD Mureș
-prof.univ.dr. Enăchescu Călin - UMFST

-Manager de proiect
-Coordonator P13 prof.
Fodor Alexandru - Iosif

https://meet.google.com/qsj-djuu-quh
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- prof.drd. Lobonț Dorin-Cristian - director C.N.P. Mihai
Eminescu Tg. Mureș

2. Strategia de formare pentru
programele acreditate PROF III și
PROF IV

2.1. Prezentarea conceptului de formare
de tip mentoral, în context peer-learning,
la nivelul comunității de învățare

14.30-16.30
(față-în-față/
online sincron)

P13_CCD MS Prof.univ.dr. Iulian Boldea-UMFST
Lector univ.dr. Irina Trifan – UMFST

Coordonator P13 prof.
Fodor Alexandru - Iosif

2.2. Aplicarea conceptului de formare de
tip mentoral, în context peer-learning, la
nivelul comunității de învățare

16.30-18.00
(față-în-față/
online sincron)

P13_CCD MS Kinga Makkai - prof. C.N.P. Mihai Eminescu Tg. Mureș Coordonator P13 prof.
Fodor Alexandru - Iosif

Ziua 2 - 15.12.2022

Sesiunea
de lucru 2

2.3. Organizarea și desfășurarea
programelor pentru dezvoltare
profesională continuă PROF III -
Management educațional în context
mentoral și PROF IV - Coaching în
procesul de predare-învățare-evaluare în
context blended-learning, de tip mentoral
- peer learning, la nivelul comunității de
învățare

2.3.1. Sesiune instruire utilizare aplicație
Teach (Banca Mondială)

09.00-10.45
(față-în-față/
online sincron)

P6-CCD BC
P13_CCD MS

Daniela Florescu – Expert Teach Nominalizare la nivelul
echipei ME-P0 conform
domeniului de
competență al expertilor

PAUZĂ 10.45-11.00
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Sesiunea
de lucru 3

2.3.2. Suport curricular în activitatea de
formare - 4 programe școlare de tip CDS
din oferta națională elaborate în cadrul
proiectului:
- Educație digitală și abilități media;
- Educație incluzivă și gândire critică;
- Strategii metacognitive,

aprobate prin OME 4800/2022;
- Managementul emoțiilor, aprobată

prin OME nr. 6174/2022

11.00-12.00
(față-în-față/
online sincron)

P10-CCD HD
P13_CCD MS
P15-CCD SJ

Prof. univ. dr. Mușata Dacia Bocoș – Universitatea
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Nominalizare la nivelul
echipei ME-P0 conform
domeniului de
competență al expertilor

2.3.3. Elemente descriptive privind
adaptarea formării de tip mentoral la
specificul BPP, pentru programele PROF
III și PROF IV

12.00-13.00
(față-în-față/
online sincron)

P13_CCD MS prof. dr. Kozak Maria – inspector ISJ Mureș (2.3.3.) Coordonator P13 prof.
Fodor Alexandru - Iosif

PAUZĂ 13.00-14.00

Sesiunea
de lucru 4

2.3.4. Rolul CCD în formarea în
co-training
2.3.5. Constituirea comunităților de
învățare prin raportare la BPP
2.3.6. Structura grupelor (grupă
constituită în cadrul unui BPP/la nivelul
mai multor BPP la nivel
județean/interjudețean)
2.3.7. Structura portofoliului pentru
dezvoltare profesională continuă pentru
programele PROF III și PROF IV
2.3.8. Resurse strategice

14.00-15.30
(față-în-față/
online sincron)

P13_CCD MS prof. dr. Ionescu Felicia-Stela - prof. metodist CCD Mureș
(2.3.4.)
prof. dr. Rață Nadia Dinuca - prof. C.N.P. Mihai Eminescu
Tg. Mureș  (2.3.5., 2.3.6.)
student Robert Czimmerman - PÎPP - Anul III - UMFST
(2.3.6.)
prof. Turc Anca - inspector ISJ Mureș (2.3.7.)
prof. Ferencz-Salamon Alpar Laszlo - director CCD
Harghita (2.3.8.)

Coordonator P13 prof.
Fodor Alexandru - Iosif

PAUZĂ 15.30-16.00

Sesiunea
de lucru 5

2.3.9. Asigurarea suportului mentoral -
relația formator universitar (în cadrul
PROF I, PROF II) – formator
preuniversitar (în cadrul PROF III,
PROF IV)

16.00-17.30
(față-în-față/
online sincron)

P13_CCD MS Conf. dr. Bianca Han - UMFST (2.3.9.)
Lector dr. Dana Rus - UMFST (2.3.9.)
prof. Toth Domokos - prof. metodist CCD Mureș (2.3.10.)

Coordonator P13 prof.
Fodor Alexandru - Iosif
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2.3.10. Rolul CCD în cadrul proiectului
PROF. Colaborarea experți CCD –
formatori preuniversitar (în cadrul PROF
III, PROF IV)
2.4. Suportul de curs al programului de
formare continuă acreditat PROF III

17.30-18.30
(față-în-față/
online sincron)

P0-ME
P13-CCD MS

prof. Cătinean Iolanda – prof. metodist CCD Mureș Coordonator P13 prof.
Fodor Alexandru - Iosif

2.5. Suportul de curs al programului de
formare continuă acreditat PROF IV

P0-ME
P13-CCD MS

prof. Iancu Mirela-Maria  director - CCD Sibiu Coordonator P13 prof.
Fodor Alexandru - Iosif

Ziua 3 – 16.12.2022

Sesiune de
lucru 6

3. Operaționalizarea strategiei de
formare pentru programele PROF III
și PROF IV și particularizarea
activităților de formare la nivelul BPP

3.1. Proiectarea etapizată a formării,
corespunzător categoriilor de grup țintă
3.2. Proiectarea și planificarea sesiunilor
interactive de instruire a formatorilor
3.3. Elaborarea proiectului graficului
activităților de formare

09.00-11.00
(față-în-față/
online sincron)

P13_CCD MS prof. Medrea Felician-Olimpiu - director L.T. Târnăveni
(3.1.)
prof. Puiac Elena-Cornelia - inspector ISJ Mureș (3.2.,
3.3.)

Coordonator P13 prof.
Fodor Alexandru - Iosif

PAUZĂ 11.00-11.30

Sesiune de
lucru 7

4. Promovarea de bune practici
privind programele de formare a
personalului didactic
4.1. Accesarea fondurilor externe
4.4. Holocaust

11.30-12.30
(față-în-față/
online sincron)

P13_CCD MS prof. Toth Domokos - prof. metodist CCD Mureș (4.1.)
prof. Barabás Andrea - director CCD Covasna (4.1.)
prof. Prozan Mircea - prof. C.N.P. Mihai Eminescu Tg.
Mureș (4.4.)

Coordonator P13 prof.
Fodor Alexandru - Iosif

5. Concluzii si colectare de feedback

Închiderea lucrărilor – prezentare raport
preliminar

12.30-13.00
(față-în-față/
online sincron)

ME-P0
P13_CCD MS

-Manager de proiect
-Coordonator al casei corpului didactic partenere în proiect
P13 prof. Fodor Alexandru - Iosif - director CCD Mureș

-Manager de proiect
-Coordonator P13 prof.
Fodor Alexandru - Iosif
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