
 

 

Profesionalizarea carierei didactice - PROF (ID proiect: POCU/904/6/25 /146587), 

al cărui beneficiar este Ministerul Educației.  

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. 


