
 

Profesionalizarea carierei didactice - PROF 

 

 

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, 

proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei 

didactice - PROF, în  conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 

32811/31.03.2021. 

 

Descrierea intervenției sistemice 

Prin intervenția sistemică realizată prin proiectul PROF, Ministerul Educației 

regândește sistemul formării profesionale pentru cariera didactică, intervenind, atât la nivelul 

formării inițiale - prin stagiile practice - cât și la nivelul formării continue, prin crearea de 

comunități de învățare și de rute flexibile de acces și de evoluție în carieră. Atât partea practică a 

formării inițiale, cât și formarea continuă a cadrelor didactice, ca dezvoltare profesională, se fac 

în formatul comunității de învățare, prin bazele de practică pedagogică-BPP- consorții școlare 

care reunesc, sub coordonarea unei școli de aplicație, diverse tipuri de unități de învățământ. 

Rolul profesorului mentor, în cadrul unei comunități de învățare, construite, pentru 

început, în structura bazei de practică pedagogică, devine foarte important. Acesta identifică 

nevoia de formare, susține, mediază, validează și diseminează formarea, pe baza standardelor de 

formare asociate profilului de formare al profesorului. 

Formarea continuă se întâmplă în școală, pe sistemul practicii pedagogice, nu în 

afara ei, nu prin scoaterea profesorilor de la cursuri și/sau prin plasarea lor în contexte de 

învățare externe procesului de învățământ și implică relația profesor-elev, pe un model de tip 

peer-learning, în sistem blended-learning. 

Componenta digitală a procesului didactic este, de asemenea, foarte importantă, în 

asigurarea mentoratului de carieră didactică. 

O asemenea intervenție educațională complexă realizată de Ministerul Educației prin 

proiectul necompetitiv PROF este parte a unei intervenții integrate, care reunește și abilitarea 

currriculară  realizată, pentru nivelurile de învățământ primar și gimnazial, prin proiectul CRED, 

și formarea inițială, academică, pentru cariera didactică, realizată prin proiectul START.  

Acțiuni convergente în sensul reformării sistemului educațional, cu focalizare pe 

învățământul preuniversitar sau pe relația preuniversitar-universitar, sunt realizate și în cadrul 

altor proiecte complexe, sistemice, precum ETIC - pentru segmentul de educație timpurie - și 

ROSE, pentru relația preuniversitar-universitar și suport pentru facilitarea tranziției între 

ciclurile/nivelurile de învățământ. 

 

 



Obiective și rezultate așteptate                        

 
1. Obiectivele proiectului  

a) Obiectivul general  

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. 

 
b) Obiectivele specifice ale proiectului 

OS1: Crearea cadrului instituțional național pentru mentoratul carierei didactice 

preuniversitare, până în anul 2023, prin înființarea instituției mentoratului carierei didactice, 

structurată ca rețea, cuprinzând: 

 100 de Baze de Practică Pedagogică (BPP) 

 11 Centre de Tutorat Didactic (CTD), necesare formării și dezvoltării competenței 

didactice pe durata întregii cariere didactice 

 4 Centre de Formare pentru Cariera Didactică (CFCD) - instituții de învățământ superior 

cu atribuții de formare continuă și care își desfășoară activitatea sub coordonarea Centrului 

Național de Mentorat al Carierei Didactice (CNMCD). 

 

OS2: Elaborarea/revizuirea/dezvoltarea și operaționalizarea, până în anul 2023, a trei oferte 

educaționale pentru elevi și a unor resurse didactice, inclusiv pentru învățarea în sistem blended 

learning/online și a 7 standarde didactice pentru cadrele didactice, pe baza cărora se realizează 

formarea și dezvoltarea/ evaluarea/echivalarea și validarea competenței didactice, obținută atât 

prin trasee clasice de evoluție în carieră, cât și prin rute/contexte alternative. 

 

OS3: Formarea continuă și perfecționarea profesională, până în anul 2023, a 28.000 cadre 

didactice din învățământul preuniversitar, în scopul dezvoltării profesionale și al evoluției în 

carieră, pentru asigurarea continuității pedagogice în predare-învățare-evaluare, cu accent pe 

componenta didactică practică (predarea la clasă) a formării, în contextul mentoratului de 

carieră didactică și în domenii precum: noile educații, incluziune, curriculum, evaluare, 

Teleșcoală, combaterea bullyingului, transdisciplinaritate - inclusiv în vederea completării 

perfecționării continue a personalului didactic, în contextul global al digitalizării sistemelor de 

educație și în contexte specifice/nespecifice privind activitatea cu elevi aparținând grupurilor 

vulnerabile, inclusiv copii aparținând minorității roma, copii cu cerințe educaționale speciale 

(CES) sau copii aflate în situații de risc medical-școlarizați în spital, copii din comunitățile 

dezavantajate socio-economic. 


