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From Discipleship to Mentoring and Vice Versa  
in Teacher Formation 

Toader PĂLĂŞAN1 

Abstract 
After 25 years of theoretical and practical education models imported from the 

international literature it is time to think better. We drew the conclusion that the so called 
modern or postmodern practices were in the latent or subconscious form in our learning 
pattern, fact which makes us sustain that the mechanisms through which education and 
instruction are achieved, are universal. Context is always different and that is how we 
explain the instruction model promoted at a certain moment. The diachronic analysis in 
the pre-university or university education makes us draw the conclusion that mentoring, the 
new concept, and discipleship, the old concept, are actually almost two identical concepts 
(regarding objectives, contents, duration, instruction methods, evaluation methods, 
competencies, certifications).   

Keywords 
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Este arhicunoscut faptul că în educaţie acţionează homeostazia, o 

puternică forţă stabilizatoare, iar părinţii şi cadrele didactice reproduc/ 
promovează, vrând-nevrând, educaţia pe care ei înşişi au primit-o (Hofstede, 
G, Hostede, G.J., Minkov, M., 2012, p.22). Sau, aşa cum scria gânditorul 
român Arsenie Boca “Ce-ai făcut, ţi se va face! Ce-ai zis, ţi se va zice!” (Boca 
A., 2006, p.124). Asta ne face să apreciem că noile tehnologii utilizate în 
educaţie joacă un rol mai puţin important decât suntem înclinaţi să-l 
considerăm. 

Comportamente simptomatice ale profesorilor sunt definitorii pentru 
ideea de schimbare: vrem să conducem şi să influenţăm pe alţi oameni, ceea 
ce presupune: a) pe de o parte nevoia de a înţelege profund softul mental al 
grupului profesional pe care dorim să-l resetăm; b) pe de altă parte trebuie să 
rezolvăm o problemă majoră, cea a tipului de cultură în care am fost formaţi 
şi pe care credem/ne propunem să îl schimbăm. Aşa cum remarca G. 
Hofstede (Hofstede, G, Hostede, G.J., Minkov, M., 2012, p.16), cercetările 
antropologice subliniază că cei din Est au o cultură individualistă, iar 
occidentalii, una colectivistă. În contextul actual, al globalizării, al unei 

                                                 
1 Transilvania University from Braşov. 
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societăţi dinamice, a unei societăţi a cunoaşterii, ceea ce s-a produs în 
ultimele două decenii la noi şi continuă, din păcate şi azi, în curriculumul 
educaţional după formula, înghiţitul pe nemestecate şi importul modelelor pe 
neadaptate (Boca A., 2006, p.96), a generat mai degrabă o bulversare, care nu 
face bine nici elevilor, nici părinţilor, nici profesorilor. Şi asta dintr-un motiv 
profund - faptul că am văzut în transculturalitate doar partea luminoasă, 
sinergia culturală, nu şi şocul cultural. A crede că faci schimbare majorăîn 
educaţie (standarde aduse de te miri unde, modele preluate din alte matricii 
socioculturale etc.), fără să iei în considerare şocul pe care îl produci, 
înseamnă aventură culturală, eşec educaţional (al educatorilor şi al 
educaţilor). Este vorba de inabilitatea noastră de a distinge corect între ce e de 
doritşi ce se doreşte. Ce e de dorit este formulat în termeni antitetici 
(acord/dezacord, corect/incorect etc.) şi se exprimă prin norme/standarde ale 
unei categorii de oameni. Ce se doreşte se exprimă în termeni personali, reali, 
contextuali, practici, iar norma este statistică (ce alege majoritatea), fiind mai 
degrabă ideologică. De exemplu, propunerea unui opţional numai după 
consultarea beneficiarilor (elevi, părinţi, tutori) şi în conformitate cu ceea ce 
doreşte majoritatea, sau practicile în proiectarea activităţilor instructiv - 
educative (tradiţional sau curricular), organizarea conţinuturilor 
(monodisciplinar sau interdisciplinar), preferinţa pentru evaluarea 
performanţelor elevilor (note sau calificative) etc. 

La nivelul sistemului de învăţământ din România s-au produs, în 
ultimii douzeci de ani, multe şi diverse reforme (patru de mai mare 
amploare), care s-au materializat, cel mai consistent, în Planul - cadru şi noul 
curriculum naţional. Au fost realizate mai multe evaluări referitoare la impactul 
schimbărilor curriculare asupra elevilor şi a cadrelor didactice, cea mai 
cunoscută fiind publicatăîn volumul Şcoala la răscuce. Schimbări şi continuitate în 
curriculumul obligatoriu (L.Vlăsceanu, coord.,2002). Caracteristica comună 
acestor evaluări este că modificările la nivel curricular nu au produs câştigul 
de competenţe pe care proiectanţii l-au aşteptat. O analiză mai profundă a 
acestei concluzii ne permite să remarcăm faptul că noul curriculum a fost 
proiectat şi implementat mai mult tehnic şi mai puţin cultural (ca o nouă 
cultură care urma să fie asimilată de profesori, elevi, părinţi). Au fost mai 
puţin evidenţiate setul de valori pe care acesta se întemeiază şi, mai ales, 
faptul că acestea se manifestă ca sentimente bipolare (bine-rău, frumos-urât, 
moral-imoral, adevărat- fals, normal-anormal etc.). De asemenea, au fost 
ignorate ritualurile (salutul, adresarea, ţinuta etc.) şi discursul nou, pe care 
corpul profesoral ar fi trebuit să le însuşeascăşi care să le înlocuiască pe cele 
vechi, ceea ce a a condus la pierderea coeziunii acestui grup profesional şi la 
contestarea autorităţii liderilor. Nu în ultimul rând, sindicalizarea (dominată 
de lozinci proletare, revendicative, nonprofesionale) a demitizat eroii 
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(semenii noştri, fraţii, părinţii, personaje istorice sau literare etc.) şi 
simbolurile (de natură lingvistică, istorică, geografică etc.) din domeniul 
culturii şi al educaţiei. Altfel zis, practicile profesionale nu mai erau suficient 
de vizibile pentru cei din afara sistemului, ele păstrându-şi semnificaţia doar 
pentru cei din interiorul sistemului. Pur şi simplu, regula de aur a moralităţii- 
Fă celorlalţi ce ai vrea să-ţi facă ei ţie - a fost ignorată de conceptorii noului 
curriculum şi de formatorii care începuseră să se poziţioneze ca promotori ai 
noii viziuni din sistemul educaţional. Noul curriculum a ignorat şi alte 
straturi ale culturii (al apartenenţei regionale, lingvisice, religioase), al claselor 
sociale, ocupaţiilor şi a şanselor la educaţie, a modurilor de socializare pe 
care apartenenţa la mediul de rezidenţă le favorizeză/frânează. Practic, 
procesul de răzgândire era demarat, dar strategia ca profesorii să îmbrăţişeze 
percepţii care nu concordau întotdeauna cu propriile concepţii nu era clar 
stabilităşi nici convingătoare. Nici măcar, schema behavioristă de modificare 
a comportamentelor prin recompense şi/sau sancţiuni. S-a ajuns la situaţia în 
care profesorii s-au transformat după formula, când nimic nu merge/funcţionează 
devin behaviorist (Gardner H., 2006, p.66), deplasându-se spre extreme 
(indulgenţă excesivăîn actul didactic sau, din contră, exigenţăşi autoritarism 
duse la extrem). Rezultatul: lipsa de pregătire la nivel minimal întru-un 
procent de aproape 40% dintre elevi, creşterea alarmantă a abandonului 
şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, de la 4 la aproape 20%. S-a pierdut din 
vedere mai ales ideea că funcţia principală a şcolii este de a conserva cultura 
peste generaţii, ceea ce-i conferă un grad ridicat de rezistenţă la schimbare, 
precum şi faptul că schimbările se produc la suprafaţă, nu în profunzime. E 
de bon ton să vorbeşti astăzi de globalizare, de internaţionalizare, de 
comunicare prin limbaj informatics/digitalizare etc. Dar câţi dintre decidenţii 
din educaţie şi dintre propunătorii şi evaluatorii documentelor curriculare au 
luat în considerare şocul cultural, efectele negative pentru elevi, părinţi şi 
profesori, pe care transculturalitatea le poate produce? În această ignorare îşi 
are originea eşecul educaţional şi aventura culturală (a se vedea ce se mai 
citeşte, de către cine, cum se valorifică etc.). Nu în ultimul rând, ignorarea 
regulilor jocului social prin care elevii iau de la adulţi şi de la profesori 
modelele de comportament, a condus la promovarea unei învăţări sociale în 
care domină confuzia şi în care pedagogia modelelor este reprezentată de 
“modele” din programele de divertisment sau din ştirile de la ora 17, din grilele de 
program al mai multor televiziuni. 

 
Dacă luăm în considerare modelele din “Grilă pentru analiza 

cazurilor de răzgândire” (Gardner H., 2006, p.241) şi ne referim la schimbări 
în curriculumul educaţional obligatoriu, ar putea arăta astfel: 

Noua viziune a MEC privind conţinutul educaţiei formale 
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Ideea: O înţelegere mai sofisticată privind invăţarea integrată, modalităţi 
interdisciplinare de gândire 

Conţinut : Elev cu mai multe competenţe transversale 
Contra-conţinut: Elev competent teoretic, accent pe memorizare 
Audienţă: Relativ mare 
Format: Manuale (alternative), CDS, Şcoala altfel 
Pîrghii: Lecţii, practica noilor modalităţi de gândire 
 
Apreciem că, pentru a realiza o asemenea răzgândire trebuie început 

cu schimbarea concepţiei profesorilor privind instruirea/educaţia elevilor. Se 
poate realiza acest lucru atât prin programe de formare continuă, cât şi prin 
programe de formare iniţială a profesorilor. Subliniem faptul că un asemenea 
demers ar putea fi realizat în faza formării iniţiale pentru profesia de dascăl 
prin formula următoare: Ucenicie = practică x activităţi x timpul alocat 
x 2 studenţi/mentor, adică Ucenicie = practică (observativă; de predare; 
de zi; comasată; de documentare) x activităţi (observare şi familiarizare cu 
procesul instructiv-educativ; cunoaştere şi caracterizare psihopedagogică a 
elevilor; proiectarea, realizarea şi evaluarea lecţiilor; familiarizarea cu 
problematica specifică managementului clasei de elevi şi al şcolii) x timpul 
alocat (3 semestre/126 ore) x 2 studenţi/mentor. Rezultatele la care a 
condus formula de mai sus au fost evidenţiate de o cercetare realizatăîn anul 
universitar 2013-2014, la activitatea de practică pedagogică a studenţilor de la 
progamul de studii pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, din 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei de la Universitatea Transilvania. 
Menţionăm că cercetarea a fost realizatăîmpreună cumentorii C. Vărzaru, 
I.A. Armăşelu, de la Şcoala gimnazială nr. 25, Braşov. 

 
Cercetarea a avut ca obiective identificarea percepţiei studenţilor şi 

a metorilor asupra practicii pedagogice desfăşurate în cadrul unităţilor de 
învăţământ, precum şi a nevoilor reale de formare a competenţelor 
fundamentale pentru exercitarea profesiei didactice, în scopul formulării 
unor propuneri de îmbunătăţire a activităţilor de practică pedagogică.  

 
Metode de culegere a datelor, folosite în cadrul cercetării au fost: 

observaţia, metoda anchetei pe bază de chestionar, metoda convorbirii, 
metoda cercetării documentelor curriculare şi a altor documentelor şcolare, 
metoda analizei produselor activităţii. Folosind metoda observaţiei, au putut 
fi analizate manifestările comportamentale şi atitudinale ale studenţilor şi ale 
mentorilor care au participat la activităţile de practică pedagogică. S-au 
elaborat şi aplicat chestionare de identificare a percepţiei studenţilor şi a 
mentorilor asupra practicii pedagogice desfăşurate în cadrul unităţilor de 
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învăţământ, precum şi a nevoilor reale de formare a competenţelor 
fundamentale pentru exercitarea profesiei didactice. Au fost aplicate două 
chestionare, fiecare având câte 10 itemi. Aceştia au vizat tipurile de activităţi 
care au făcut obiectul practicii pedagogice, valoarea formativă percepută a 
acestora, relaţia studenţilor cu mentorii de practică. Pentru o percepţie reală 
a problematicii, s-a utilizat metoda convorbirii, iniţiindu-se dialoguri cu 
mentorii de practică şi cu practicanţii. Metoda cercetării documentelor 
curriculare şi a altor documentelor şcolare şi metoda analizei produselor 
activităţii au fost folosite pe toată durata cercetării şi a presupus analiza 
datelor oferite de ghidul pentru practica pedagogică a studenţilor, caietul de 
practică pedagogică al studenţilor, proiectele didactice elaborate de studenţi 
şi alte produse ale activităţii mentorilor şi studenţilor. 

 
Lotul de cercetare a fost format din 57 de studenţi aflaţi în anul al 

doilea de studiu, dintre care 35 sunt înscrişi la forma de învăţământ ZI, iar 22 
la ID şi 36 de profesori pentru învăţământ primar din Braşov. S-au 
înregistrat următoarele date de identificare ale mentorilor de practică: 

Tab. 1. Structura lotului de cercetare (mentori) 

Studii Grad didactic Vechime în învăţământ 

Lice
u 

Licenţă Masterat Definitivat II I 
0-5 
ani 

6-10 
ani 

11-20 
ani 

21-30 
ani 

mai mare 
de 30 ani 

1 19 6 3 4 29 - 1 16 13 6 

 
Principalele aspecte surprinse de cercetare. Referitor la 

categoria/tipul unităţilor de învăţământ în care s-a desfăşurat practica 
pedagogică: în grădiniţe (7% dintre studenţi); în şcoli gimnaziale, 93%. 

Un item al chestionarului destinat practicanţilor a vizat tipurile de 
activităţi desfăşurate în cadrul practicii pedagogice. Acestea sunt redate 
mai jos, însoţite de procentul de participare a studenţilor: 

 activităţi de observare şi de familiarizare cu desfăşurarea procesului 
instructiv-educativ din unităţile de învăţământ: 100%; 

 activităţi de cunoaştere şi caracterizare psihopedagogică a elevilor: 
39%; 

 activităţi didactice efective, constând în proiectarea, evaluarea şi 
realizarea lecţiilor, finalizate prin susţinerea unei lecţii de probă: 26%; 

 activităţi de cunoaştere a problemelor specifice ale managementului 
instituţiilor de învăţământ: 7%. 
Se observă că, în primul semestru al anului al doilea de studiu, 

practica pedagogică a fost predominant observativă, dar a fost completată şi 
de activitate didactică efectivă facultativă. Este de apreciat interesul 
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studenţilor pentru implicarea în activităţile didactice efective. Analizând 
răspunsurile studenţilor înscrişi la cele două forme de învăţământ, se 
constată că cei înscrişi la învăţământul de ZI au participat la mai multe forme 
de activităţi de practică pedagogicăîn comparaţie cu cei înscrişi la forma ID. 
Se remarcă o slabă implicare a studenţilor în activităţile de cunoaştere a 
problemelor de management a instituţiilor de învăţământ. De asemenea, este 
de dorit ca ponderea activităţilor de cunoaştere şi caracterizare 
psihopedagogică a elevilor să crească, întrucât demersul educativ este 
imposibil de conceput în absenţa unei bune cunoaşteri a particularităţilor 
individuale ale elevilor, precum şi a caracteristicilor colectivului de elevi. 

În ceea ce priveşte inventarierea activităţilor observate de către 
studenţi în cadrul practicii pedagogice, situaţia a fost următoarea: a) lecţii: 
100%; b) activităţi extraşcolare (serbări, concursuri, spectacole): 44%; c) 
şedinţe cu părinţii: 18%; d) altele: 2% dintre studenţi au participat la activităţi 
de consiliere psihologică şi 2% la activităţi în cadrul programului after school. 

Referitor la expectanţele practicanţilor privind alte tipuri de 
activităţi pe care ar dori să le observe, răspunsurile au fost ierarhizate 
astfel: a) activităţi extraşcolare şi extracurriculare: 44%; b) şedinţe cu părinţii: 
25%; c) activităţi desfăşurate la diferite niveluri ale ciclului primar: 5%; d) 
activităţi la care să participe şi părinţii elevilor alături de aceştia: 4%; 
e) consilii profesorale: 4%. 

Corelând răspunsurile înregistrate, se observă că toţi studenţii au 
observat lecţii, însă alte tipuri de activităţi au format mai puţin obiectul 
atenţiei practicanţilor. Se evidenţiază dorinţa studenţilor de a participa la 
activităţi variate care se desfăşoarăîntr-o unitate de învăţământ. 

S-a urmărit identificarea percepţiei studenţilor şi a mentorilor 
asupra valenţelor formative ale activităţilor de practică pedagogicăla 
care au participat. S-au înregistrat următoarele rezultate la întrebarea: 
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Fig. 2. Percepţia studenţilor şi a mentorilor asupra valenţelor formative ale activităţilor de 
practică pedagogică 

Majoritatea studenţilor şi a mentorilor consideră că activităţile de 
practică pedagogică au o reală valoare formativă. Din răspunsurile analizate 
se observă o diferenţăîntre percepţia studenţilor şi cea a mentorilor, cei din 
urmă apreciind mai mult valoarea activităţilor decât studenţii. 

Pentru a putea studia relaţia dintre teoria şi practica oferite în 
cadrul studiilor universitare, studenţilor li s-a adresat întrebarea: “În ce 
măsură v-au ajutat cunoştinţele teoretice dobândite în cadrul cursurilor să 
înţelegeţi demersul didactic desfăşurat în unităţile de învăţământ?”. 
Răspunsurile au fost următoarele: a) deloc: 0%;b) în mică măsură: 5%; c) 
moderat: 40%; d) în mare măsură: 37%;e) foarte mult: 18%. Semnalăm ca 
aspect de care să ţinem seama în interpretarea răspunsurilor, momentul în 
care studenţii studiază disciplinele necesare pentru înţelegerea unui demers 
didactic.  

În ceea ce priveşte calitatea lecţiilor susţinute de studenţi, 
mentorii au apreciat-o ca fiind: a) foarte bună: 18 %.; b) bună: 50%; c) 
acceptabilă: 16 %; d) mediocră: 16 %; e) foarte proastă: 0%;  

Răspunsurile îşi pot găsi o justificare în faptul ca din lotul de 
cercetare au făcut parte doar studenţi aflaţi în al doilea an de studiu, 
presupunându-se că prestaţia acestora se va îmbunătăţi odată cu dezvoltarea 
competenţelor pe parcursul celui de-al treilea an de studiu. 

În discuţiile iniţiate, mentorii de practică au exprimat opinia că 
timpul alocat practicii pedagogice nu este suficient. Iată compararea 
părererii studenţilor cu cea a mentorilor. 
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Fig. 3. Opinia studenţilor şi a mentorilor asupra timpului alocat activităţilor de  
practică pedagogică 

O treime dintre studenţi ar dori alocarea mai multor ore acestei 
discipline, iar numărul mentorilor care consideră necesară existenţa mai 
multor ore de practică pedagogică este mai mare. 

Un alt item comun al celor două chestionare evidenţiază opiniile 
subiecţilor referitoare la calitatea comunicării dintre studenţi şi mentorii 
de practică.  

 

Fig. 4. Percepţia studenţilor şi a mentorilor asupra calităţii comunicării 

Comparând răspunsurile celor două categorii de subiecţi, se constată 
că mentorii au o părere mai bunădespre comunicare decât studenţii. Ca şi 
factori perturbatori ai comunicării, mentorii au semnalat următoarele: lipsa 
momentului de analiza a lecţiilor din cauza timpului limitat petrecut la şcoală 
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de către studenţi şi lipsa de interes a unor studenţi. Ca şi puncte tari, 
mentorii care au apreciat comunicarea ca fiind foarte bună au menţionat că 
studenţii au fost receptivi la solicitările dascălilor, au adresat întrebări, au fost 
receptivi, activi şi conştiincioşi, implicându-se în activitatea desfăşurată în 
şcoală. Este îngrijorătoare părerea studenţilor care apreciază comunicarea cu 
mentorii ca fiind mediocră. Acest subiect necesită analize suplimentare, 
pentru a determina eventualele bariere în comunicare. 

În cercetare am solicitat opinia mentorilor referitoare la calitatea 
comunicării cu profesorii de la facultate. Cuantificarea răspunsurilor arată 
astfel: a) foarte bună: 36%; b) bună: 39%; c) acceptabilă: 17%; d) mediocră: 
8%; e) foarte proastă: 0%.  

Printre comentariile celor care nu au acordat calificativul maxim 
comunicării s-au regăsit următoarele: 

 lipsa unor cerinţe clare referitoare la felul activităţilor de practică pe 
care trebuie să le desfăşoare studenţii aflaţi într-un anumit an, la 
numărul de ore alocate disciplinei, precum şi la criteriile de evaluare a 
activităţii practicanţilor; 

 lipsa comunicării cu profesorii universitari, numărul mic al 
întâlnirilor cu aceştia. 
Relaţia cu profesorii universitari a fost apreciată pentru: 

 furnizarea informaţiilor utile cu privire la modul în care trebuie 
abordaţi studenţii practicanţi şi a materialele necesare pentru 
îndrumarea acestora; 

 comunicarea eficientă;  

 sprijinul şi interesul manifestat de profesorii facultăţii pentru 
desfăşurarea practicii în condiţii bune; 

 seriozitatea si profesionalismul cadrelor didicatice universitare 
implicate in activitatea de pregatire a viitorilor dascali. 
 
Piedicile întâmpinate de studenţi în desfăşurarea activităţilor 

de practică pedagogică au format obiectul altui item. Unul dintre aspectele 
menţionate a fost comunicarea defectuoasă cu mentorul, după cum apreciază 
9% dintre subiecţi. 7% dintre studenţi ar dori ca mentorul să le ofere mai 
multe ocazii pentru a se implica în activităţile cu elevii şi toţi atâţia consideră 
nepotrivit că activităţile de practică pedagogică sunt intercalate între alte 
cursuri ale facultăţii. 

Printre neajunsurile semnalate de mentori, se regăsesc: 

 lipsa informaţiilor referitoare la numărul de ore de practică, tipurile 
de activităţi la care trebuie să participe studenţii, criteriile de evaluare 
a activităţii practicanţilor; 
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 lipsa de seriozitate, de interes şi de implicare a unor studenţi; 

 fenomenul absenteismului apărut în cazul studenţilor de la ID; 

 lipsa, observată în cazul unor studenţi, a unor cunoştinţe teoretice 
privind metodologia predării diferitelor discipline şcolare, precum şi 
lipsa deprinderilor de a efectua observaţii; 

 capacitatea precară de exprimare a unor studenţi; 

 timpul limitat existent pentru a oferi mai multe explicaţii studenţilor. 
 

Răspunzând la ultimul item al chestionarului, studenţii au formulat 
următoarele sugestii pentru eficientizarea activităţilor de practică 
pedagogică: 

 mărirea numărului de ore alocat practicii pedagogice: 28%; 

 îmbunătăţirea calităţii comunicării între practicanţi şi mentori: 16%; 

 crearea posibilităţii unui dialog între studenţi şi mentori după orele 
de curs: 9%; 

 implicarea mai intensă a studenţilor în activităţile didactice: 5% 
Alte sugestii s-au referit la: observarea unor activităţi variate, 

efectuarea practicii la niveluri diferite de clasă, existenţa unor cerinţe clare în 
caietul de practică, stabilirea, încă de la începutul desfăşurării practicii, a unor 
obiective clare. 

Propunerile formulate de mentori s-au referit la: 

 nivelul şi momentul pregătirii teoretice asigurată studenţilor înainte 
de desfăşurarea activităţilor de practică pedagogică; 

 oferirea unor explicaţii clare studenţilor cu privire la ceea ce au de 
urmărit pe parcursul desfăşurării activităţilor de practiciă 
pedagogicăşi la felul în care trebuie completat caietul de practică; 

 completarea caietului de practică de către studenţi sub îndrumarea 
profesorului de practică, nu sub îndrumarea mentorului; 

 alocarea mai multor ore pentru susţinerea lecţiilor de probă de către 
studenţi; 

 alocarea unei perioade din timpul de practică pentru analiza 
activităţilor observate; 

 introducerea în orarul studenţilor a practicii comasate; 

 mărirea numărului de ore alocate practicii pedagogice; 

 monitorizarea activităţii studenţilor şi de către un cadru didactic al 
facultăţii; 

 prezenţa profesorilor îndrumători de la facultate cel puţin la o lecţie 
susţinută de practicanţi; 
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 prezenţa cadrelor didactice universitare la dezbateri privind 
observaţiile efectuate după zilele de practică pedagogică; 

 îmbunătăţirea comunicarii dintre cadrele didactice universitare si 
mentori; 

 un mai bun management al activităţilor de practică pedagogică; 

 identificarea unor modalităţi de motivare financiară a mentorilor din 
şcoli. 

 
Activităţile desfăşurate în cadrul disciplinei Practică pedagogică trebuie 

să contribuie la formarea competenţelor fundamentale pentru exercitarea 
profesiei didactice.  

Analizând răspunsurile subiecţilor chestionaţi, se constată că mai 
mult de jumătate dintre aceştia apreciază că felul în care se desfăşoară 
practica pedagogică corespunde exigenţelor acestei activităţi. Există, însă, 
studenţi şi mentori care consideră că activităţile de practică pedagogică nu au 
venit, aşa cum ar trebui, în întâmpinarea nevoilor reale de formare a 
competenţelor fundamentale pentru exercitarea profesiei didactice, 
identificând, ca şi cauze: timpul prea scurt alocat acestor activităţi, 
participarea la un număr limitat de tipuri de activităţi şcolare şi extraşcolare, 
lipsa de claritate a criteriilor de evaluare, insuficienţa cunoştinţelor teoretice 
necesare pentru înţelegerea demersului didactic, comunicarea defectuoasă cu 
mentorul de practică determinată fie de imposibilitatea studenţilor de a 
rămâne la şcoală după terminarea orelor de curs pentru a analiza împreună 
cu mentorul activităţile la care au participat, fie de lipsa de disponibilitate a 
cadrului didactic îndrumător. Cercetarea relevă existenţa unor aspecte care 
pot fi remediate printr-un efort comun al studenţilor, al mentorilor şi al 
cadrelor didactice universitare. 

Rezultatele cercetării oferă deschideri pentru identificarea unor 
modalităţi de îmbunătăţire a activităţilor de practică pedagogică. Fiecare 
aspect surprins de cercetare necesită o analiză extinsă, completată de o 
dezbatere care să reunească cei trei factori implicaţi: cadre didactice 
universitare, studenţi şi mentori de practică.  

Formula de organizare a practicii - doi studenţi /un mentor - 
utilizatăîn ultimii ani permite o mai completă monitorizare a dezvoltării 
competenţelor psihopedagogice ale studenţilor, iar gradul crescut de 
responsabilizare a mentorilor şi studenţilor poate deveni o garanţie a unei 
formări de calitate şi un predictor al asimilării complete a rolului de profesor 
de către studenţii practicanţi. Se creează premisele unui parcurs profesional 
de succes în cariera didactică a actualelor promoţii de absolvenţi din 
facultatea noastră. Aşa cum scria H. Gardner, citândul pe J.B.Moliere, “Nu 
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suntem responsabili doar pentru ceea ce făptuim, ci şi pentru ceea ce nu 
făptuim” (Gardner H., 2006, p. 230).  
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