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Poţi învăţa în patru feluri: pentru şcoală, pentru viaţă, pentru tine şi 
pentru oricine.

Andre Maurois

Dinamica socială şi economică a României a determinat apariţia 
unor provocări semnificative în sistemul său educaţional. De 
aceea, pentru depăşirea lor, atât şcolile, cât şi comunităţile 
trebuie să beneficieze de sprijin specializat. Prezentul proiect 
vine în întâmpinarea cerinţelor impuse de dezvoltarea resurselor 
umane din educaţie – o condiţie indispensabilă pentru 
dezvoltarea unei oferte educaţionale la standarde de calitate în 
societatea contemporană. 
  
În contextul de mai sus, proiectul şi-a propus să creeze unui 
context dedicat dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din 
centrele urbane mari caracterizat prin formare profesională, 
mentorat, cercetare-dezvoltare, dezbateri, ateliere de lucru, 
reflecţie asupra carierei şi sesiuni de evaluare a cadrelor 
didactice, pentru dezvoltarea competenţelor necesare 
profesorului modern.
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dezvoltăm capacitatea institutională a unităţilor de 
învăţământ incluse în proiect de a gestiona programe 
permanente de dezvoltare profesională a cadrelor 
didactice centrate pe nevoile de dezvoltare ale elevilor, 
cadrelor didactice cât şi pe nevoile specifice comunităţii 
locale, în acord cu standardele naţionale de calitate; 

sprijinim cadrele didactice în dobândirea unei autonomii 
mai mari în managementul propriei dezvoltări 
profesionale, precum şi structurarea unor competenţe 
autoreflexive care să se constituie în modele de excelenţă 
în dezvoltarea carierei, modele care vor fi diseminate la 
nivel local şi regional; 

promovăm un proces de învăţare centrat pe valorile 
democraţiei, nediscriminării, diversităţii şi respectului 
pentru valorile celuilalt, implicării active în viaţa 
comunităţii; 

structurăm competenţe profesionale ale cadrelor didactice 
care să permită formarea la elevi a unor capacităţi de 
învăţare de-a lungul întregii vieţi, precum şi de integrare 
socială armonioasă, inclusiv sporirea şanselor de a urma 
parcursuri de învăţare ulterioare care să le faciliteze 
găsirea unui loc de muncă într-o piaţă a muncii modernă; 

constituim unei reţele complexe de comunicare şi a unei 
comunităţi de practici permanente între beneficiarii 
proiectului (atât la nivel instituţional cât şi la nivel 
individual) în măsură să asigure dinamica acţiunilor şi 
diseminarea experienţelor

peste 2.200 de cadre didactice incluse în programul de 
dezvoltare profesională;

1 program complex de dezvoltare profesională a 
cadrelor didactice acreditat alcătuit din 2 programe de 
formare;

1 metodologie validată de evaluare iniţială, de 
process şi de evaluare finală; 

3 studii longitudinale (evaluare iniţială, evaluare 
intermediar, evaluare finală) cu privire la programele 
complexe de dezvoltare profesională a cadrelor 
didactice, precum şi cu privire la impactul programului 
de formare derulat în cadrul proiectului prin evaluarea de 
către participanţi a calităţii modulelor de formare;

8 module de formare care au stat la baza procesului 
de mentorat, distribuite participanţilor la programul 
de formare

Modul 1: Didactici şi evaluare; 

Modul 2: Stiluri de predare-stiluri de învăţare; 

Modul 3: Comunicare în educaţie; 

Modul 4: Dezvoltarea profesională şi personală a 
cadrelor didactice; 

Modul 5: TIC în educaţie; 

Modul 6: Calitatea în educaţie; 

Modul 7: Management educaţional; 

Modul 8: Cercetare acţiune în educaţie;

Am reușit să... Rezultate
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Rezultate

2 filme educaţionale ce ilustrează secvenţe 
exemplificative din sesiuni de formare a adulţilor, 
activităţi organizate cu elevii, precum şi intervenţii cu 
caracter formativ care evidenţiază – inclusiv prin 
intermediul unui voice-over – corelaţia dintre teorie şi 
practică:

Film 1: Cercetare-Acţiune în educaţie

Tema abordată: Aplicarea cercului calităţii în procesul 
didactic

Film 2: Calitatea în educaţie

Tema abordată: Profesorul cercetător, profesorul 
practician reflexiv

15 întâlniri consultative pentru standardizarea şi 
validarea programului de dezvoltare profesională a 
cadrelor didactice elaborat prin proiect;

45 de unităţi de învăţământ incluse în proiect;

o echipă de 24 mentori care include formatori-
mentori, consilieri de carieră,  formaţi în baza unui 
curriculum de formare coerent;  

un portal de proiect – mijloc complex de comunicare, 
de e-Learning, de comunicare şi un număr de 2400 de 
utilizatori înregistraţi;

un Centru virtual de informare şi formare pentru 
îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice din mediul 
urban în cadrul proiectului;

un mecanism eficient de asistare şi de formare on-
line a echipelor de mentori-formatori, consilieri de 
carieră şi coordonatori locali;

Într-o perioadă în care există numeroase oferte de servicii 
educaţionale, mai mult sau mai puţin adaptate intereselor şi 
nevoilor beneficiarilor, Centrele de Dezvoltare a Carierei în 
Educaţie au misiunea generoasă de a dezvolta un concept altfel 
a ceea ce înseamnă servicii educaţionale, orientat către nevoile 
de dezvoltare a resurselor şcolii. Şcoala există şi se dezvoltă prin 
şi pentru oamenii ei, elevi, profesori, părinţi, membri ai 
comunităţii. Existenţa şi funcţionarea Centrelor de Dezvoltare a 
Carierei în Educaţie nu trebuie văzută ca o sarcină suplimentară 
în responsabilitatea şcolii, ci ca pe o oportunitate de promovare 
a imaginii şcolii, pe de o parte, dar şi de punere în practică a 
dezideratului – „Şcoala furnizează servicii educaţionale pentru 
comunitate”. 

Centrele de Dezvoltare a Carierei în Educaţie sunt unităţi de 
învăţământ de elită, instituţiile/organizaţiile de unde vin şi unde 
se întorc beneficiarii serviciilor educaţionale de calitate. Faţă de 
alţi furnizori de servicii educaţionale, un CDCE poate şi trebuie 
să ofere oportunităţi de dezvoltare personală şi profesională 
generate de nevoile de dezvoltare ale şcolilor/comunităţii.  
Astfel că, înainte de orice, serviciile educaţionale  se 
organizează ca răspuns la nevoile şi interesele majore ale şcolii, 
comunităţii, ale oamenilor ei.

Centrele de Dezvoltare 
a Carierei în Educație
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Liceul Teoretic "Mihai Eminescu“

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny“

Colegiul Naţional "George Coşbuc“

Colegiul Tehnic "Ana Aslan“

Şcoala cu cls. I-VIII "Ion Agârbiceanu“

Liceul de muzică "Sigismund Toduţă»

Grup Şcolar "Aurel Vlaicu“

Şcoala cu cls. I-VIII "Nicolae Iorga"

Colegiul Economic Administrativ

Şcoala "Ion Ghica“

Şcoala "Vasile Conta“

Şcoala "Bogdan Pietriceicu Haşdeu"

Şcoala "George Călinescu“

Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii

Grup Şcolar „Constantin Brâncuşi ” Iaşi

Grup Şcolar Nicolina

Grup Şcolar "Radu Cernătescu“

Şcoala "Dimitrie A. Sturza"

Colegiul Tehnic Electrotimiş

Şcoala cu cls. I-VIII nr. 25

Şcoala cu cls. I-VIII nr. 7 "Sf. Maria“

Colegiul Naţional Bănăţean

Şcoala cu cls. I-VIII nr. 18

Liceul "Grigore Moisil“

Liceul teoretic "Nikolaus Lenau“

Colegiul Tehnic "Emanuil Ungureanu"

Lista şcolilor care au devenit

Centre de Dezvoltare a Carierei în Educație

Şcoala cu cls. I-VIII nr. 24

Şcoala cu cls. I-VIII nr. 197

Liceul teoretic "Tudor Vladimirescu“

Şcoala cu cls. I-VIII nr. 66

Liceul Teoretic "Lucian Blaga“

Şcoala cu cls. I-VIII nr.12 "Herăstrău“

Şcoala cu cls. I-VIII nr. 70

Colegiul economic "Virgil Madgearu“

Şcoala cu cls. I-VIII nr. 146 "I. G. Duca"

Şcoala cu cls. I-VIII nr. 190 "Marcela Pene “

Şcoala cu cls. I-VIII nr. 110 "George Toparceanu“

Şcoala cu cls. I-VIII nr. 205

Bucureşti

Cluj

Iaşi

Timişoara
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Este finalul unui proces care abia acum începe... 
Este începutul unui drum pe care am păşit fiecare dintre noi...

Suntem la final!

“învăţătura trebuie să fie uneori un drum; întotdeauna 
un orizont.”

Nicolae Iorga

“Scopul învăţării este evoluţia şi, minţile noastre, spre 
deosebire de trupuri, pot continua să evolueze toată 

viaţa.”

Mortimer Adler

“Învăţătura este un proces ce are loc toată viaţa, însă 
vine un timp când trebuie să ne oprim în a mai adăuga şi 

să începem să actualizăm ce am învăţat până atunci.”

Robert Brault

iar

De aceea, nu uitaţi...

pentru că

8

Argumente pentru interesul crescut al cursanţilor de a participa 
la acest program de dezvoltare profesională continuă

Oportunitatea de asigurare a creditelor profesionale;

Interes crescut datorită modalităţii de desfăşurare a cursului;

Posibilitatea cadrelor didactice cursante de a opta pentru un 
modul sau mai multe module în funcţie de concluziile obţinute ca 
urmare a realizării analizei proprii de formare;

Programul presupune "altceva" decât celelalte programe (activităţi 
comune, exprimarea opiniei participanţilor, mentorare directă şi on 
line, portalul proiectului catalogat ca spaţiu virtual resursă).

Competenţe îmbunătăţite şi/sau dezvoltate a participanţilor

orientare către propriile nevoi, către propria persoană şi mai puţin 
către ceilalţi în detrimentul nevoilor individuale;

competenţelor specifice "managementului clasei" şi "comunicării 
organizaţionale";

deschiderea faţă de formarea continuă şi faţă de ceea ce este life 
long learning; metode de predare - atenţia către elev; 
autoevaluare şi capacitate de reflexie;

îmbunătăţirea relaţionării dintre profesori, inclusiv în cadrul 
organizaţiei şcolare;

competenţe de evaluare a metodelor activ participative;

competenţe de orientare şi sprijinire a elevilor;

identificarea oportunităţilor de dezvoltare profesională.
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială
a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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Editor: Millenium Design Group SRL
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Toţi cei care doresc să aprofundeze detaliile acestui proiect pot contacta 
cu încredere echipa MEN-UMPFE la adresa de mai jos:

Ministerul Educaţiei Naţionale
Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă

Str. Spiru Haret, nr. 10-12, etaj 2, Sector 1, 010176, Bucureşti
Telefon: 021 305 59 99

Fax: 021 305 59 89
email: office@pmu.ro

http://proiecte.pmu.ro
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