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Argument 
 Conceptul de mentor este un concept relativ nou în ţara noastră, fapt demonstrat 

şi de săraca bibliografie în domeniu, în limba româna. Totuşi, acest concept ar trebui să 

rămână unul de bază în existenţa şi devenirea fiecărui individ. Prin acest studiu 

constatativ am vrut să  sondez părerea colegilor cadrelor didactice din învăţământul 

preşcolar .membrii ai Cercul Pedagogic nr. 11 Piteşti despre statutul, rolurile şi 

atribuţiile mentorilor în sistemul educaţional actual. 

Prin mentor înţelegem,,în sens larg, o persoană care ajută pe cineva să se dezvolte prin 

învăţare; în sens restrâns, un profesionist care lucrează cu o persoană, un grup sau o 

organizaţie pentru dezvoltarea personală sau organizaţională” (Potolea, D., Noveanu, E., 

Dicţionar enciclopredic. Ştiinţele educaţiei, 2008, p. 733)..  

Obiectiv general al cercetării:  

Sondarea percepţiilor colegilor profesori în învăţământul preşcolar din Cercul 

Pedagogic nr. 11 Piteşti , despre pregătirea practică a viitorilor profesori din unităţile 

preşcolare . 

Obiectivele specifice 

- analiza perceptiilor si reprezentărilor a 40 de cadre didactice,profesori din 

învaţamântul preşcolar,din Cercul Pedagogic nr. 11 Piteşti, din judeţul Argeş 

cu privire la statutul, rolurile, atribuţiile şi competenţele actuale  ale 

profesorilor mentori de practica pedagogica; 

- evidenţierea opiniilor percepţiilor cadrelor didactice care au constituit lotul de 

subiecţi cu privire la practicticile mentorului,la statutul profesorului mentor în 

învătământul preşcolar. 
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Lotul de subiecţi  

În prezenta cercetare ,chestionarul s-a aplicat. lotului de subiecţi  constituit din 

profesori din învăţamântul preşcolar din cadrul Cercul Pedagogic nr. 11 Piteşti, 

judeţul Argeş. Frecvent cele două tipuri de cercetare, calitativă şi cantitativă, s-au 

întrepătruns, s-au sprijinit şi potenţat reciproc, devenind complementare. 

Metode de colectare şi analiză a datelor 

Cercetarea este de tip cantitativ , instrumentul de colectare a fost chestionarul. 

Cu ajutorul chestionarului  am urmărit obţinerea de informaţii specifice 

grupului ţintă reprezentat, după cum urmează şi  cât mai multe informaţii   despre 

obiectivele specifice. 

Prezentam analiza statistica a datelor culese şi oferin o intrerpretare a acestora 

Tabel 1-grupul ţintă 

Nivel de invatamant Categoria de varsta 

Prescolar- 20-30 30-40 40-50 Peste 50 

 5 16 14 5 

Figura nr.1 -Categoria de vârstă 

 

Chestionarul de identificare a percepţiilor profesorilor din învătământul preşcolar asupra 

activităţilor de mentorat educaţional are16 itemi şi a fost aplicat pe un lot de 40 subiecţi 

cadre didactice,profesori din invăţământul preşcolar,membrii în Cercul Pedagogic nr. 

11 Piteşti. 

Chestionarul aplicat a fost contruit pe urmatoarele dimensiuni  conform anexei 

A investighează şi ne dau informaţii despre: 

Catetegoria de vârstă
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- concepţia profesorilor cu referire la practicile didactice eficiente în activ de mentor; 

- proiectarea obiectivelor  clare şi precise pentru activităţile de mentorat educaţional; 

- corelarea competenţelor profesionale iniţiale ale studenţilor din timpul facultăţii cu 

setul de competenţe vizate prin stagiul practic;  

- corelarea  de către mentorul de practica pedagogica a conţinuturilor instruirii cu 

scopurile şi obiectivele lecţiei; 

- oferirea studenţilor de exemple de corelare a conţinuturilor instruirii cu scopurile şi 

obiectivele lecţiei ; 

- oferirea de exemple de organizare a activităţilor cu  cu elevii sub diverse forme; 

- respectaea principiului egalităţii de şanse egale în raporturile sale cu elevii şi 

studenţii. 

După aplicarea chestionarului şi centralizarea datelor s-au obţinut următoarele 

rezulte: 

 Figura nr.2                                                       Figura nr.3 
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Cei mai mulţi profesori din învăţământul preşcolar, 93%-sunt de părere că îşi 

proiectează  obiective clare şi precise pentru activităţile de mentorat educaţional şi 75% 

sunt de părere că trebuie să fie exemplu pentru studenţi practicanţi. 

Figura nr.4                                                                        Figura nr. 5 

                                         

1. Mentorul de practică pedagogică îşi 
proiectează  obiective clare şi precise pentru 

activităţile de mentorat educaţional
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sine ca model de predare pentru studenţii 

practicanţi

0%0%0%

75%

25%

În foarte mică  măsură În mică măsură

În oarecare măsură În mare măsură 

În  foarte mare măsură

3.Mentorul de practică pedagogică utilizează 
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 Cei mai mulţi profesori din invăţământul preşcolar ,80% consideră că mentorul 

de practică pedagogică utilizează corect limbajul de specialitate şi limbajul pedagogic şi 

70%consideră că mentorul de practică pedagogică identifică experienţele anterioare şi 

nevoile ale studenţilor şi le valorifică la nivelul stagiului practice. 

            Figura nr.6                                                            Figura nr.7 

  

Profesorii din învăţământul preşcolar ,în foarte mare măsură ,77%  consideră că 

mentorul de practică pedagogică mentorul de practică pedagogică corelează competenţele 

profesionale iniţiale ale studenţilor din timpul facultăţii cu setul de competenţe vizate prin 

stagiul practic şi 87% oferă studenţilor exemple de proiectare didactică potrivite fiecărui 

tip de lecţie. 

 

             Figura nr.8                                                Figura nr.9 

 

5.Mentorul de practică pedagogică 
corelează competenţele profesionale 

iniţiale ale studenţilor din timpul 
facultăţii cu setul de competenţe 

vizate prin stagiul practic
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7.    Mentorul de practică pedagogică oferă 
studenţilor materiale didactice diverse, 

potrivite cu activităţile curente de practică 
pedagogică;
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8. Mentorul de practică pedagogică oferă 
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Profesorii din învăţământul preşcolar consideră în proporţie90% mentorul de 

practică pedagogică oferă studenţilor materiale didactice diverse, potrivite cu activităţile 

curente de practică pedagogică şi 94% oferă studenţilor exemple de corelare a 

conţinuturilor instruirii cu scopurile şi obiectivele lecţiei. 

Figura nr.10                                                               Figura nr.11 

 

Profesorii din învăţământul preşcolar consideră în proporţie de 97% că mentorul 

de practică pedagogică oferă studenţilor oferă exemple de organizare a activităţilor cu  cu 

elevii sub diverse forme,95%,mentorul de practică pedagogică oferă sugestii de 

îmbunătăţire a prestaţiei didactice a studenţilor. 

    Figura nr.10                                                                        Figura nr. 11                                                

                 

În foarte mare măsură, 90% sunt de părere că mentorul de practică pedagogică 

oferă studenţilor activităţi ce stimulează creativitatea şi gândirea critica a copiilor şi 

90% oferă studenţilor exemple de aplicaţii şi activităţi care  stimulează creativitatea şi 

gândirea critică a  elevilor. 

9. Mentorul de practică pedagogică oferă 
exemple de organizare a activităţilor cu  cu 

elevii sub diverse forme
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10.. Mentorul de practică pedagogică oferă 
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a studenţilor
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            Figura nr. 12                                                                         Figura nr.13 

 

Profesorii din învăţământul preşcolar ,în foarte mare măsură ,97 % evaluează produsele 

curriculare ale studenţilor şi 87% sunt de părere că mentorul de practica pedagogica 

comunică eficient cu elevii şi studenţii. 

Mentorii reprezinta “modele”pentru studenţii practicanţi în ce priveşte multitudinea de 

calităţi ale unui profesor performant, calităţi ce includ în special toleranţa şi prezenţa unui 

spirit luminat deschis la nou şi îmbunătăţiri.  

CONCLUZII 

Profesorii din învăţământul preşcolar  consideră că mentorul de practică 

pedagogică corelează competenţele profesionale iniţiale ale studenţilor din timpul 

facultăţii cu setul de competenţe vizate prin stagiul practic şi mentorul de practică 

pedagogică oferă studenţilor exemple de proiectare didactică potrivite fiecărui tip de 

lecţie  Este, de asemenea, clar că influenţa mentorilor depinde foarte mult de ce fel de 

persoane sunt în general, ca şi de capacitatea de a gândi reflectiv pe care ei o au ei insişi 

şi vor să o dezvolte şi în studenţii lor, de implicarea în munca pe care o desfăşoara şi de 

cunoaşterea şi asimilarea valorilor educaţiei.  

Activitatea de mentorat este un proces interactiv complex de îndrumare, 

relaţionare între douǎ sau mai multe persoane care are ca scop dezvoltarea cunoştinţelor 

şi aptitudinilor într-un anumit domeniu. Mentorul furnizeazǎ constant suport, încredere şi 

ajutor tânǎrului mentorat. Din studiul constatativ realizat reiese ca mentoratul ca proces 

este abilitatea de a îndruma studentul practicant în alcătuirea proiectului didactic în 

funcţie de particularităţile sale individuale şi de etapa de invăţare 

13. Mentorul de practică pedagogică evaluează 
produsele curriculare ale studenţilor
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Activitatea de mentorat este o activitate necesarǎ tuturor oamenilor indiferent de 

domeniul de activitate pe care îl presteazǎ. Un mentor trebuie să cunoască foarte bine 

abilitățile pe care trebuie să le posede voluntarul la locul de muncă și să fie capabil să îl 

învețe pe voluntar eficient aceste abilități.  

O alta concluzie care se desprinde din studiul realizat consideram că mentorul îşi 

va putea consolida statutul său în cadrul practicii pedagogice numai dacă : 

- contribuie la îmbunătăţirea pregătirii teoretice si practice prin recomandări date 

studenţilor practicanţi si aplicarea unor standarde de calitate 

- mentorul manifestă o preocupare constantă faţă de  de propria perfecţionare 

monitorizeaza şi evalueaza activităţile practice ale studenţilor în practica 

pedagogică; 

- consiliaza sistematic din punct de vedere psihopedagogic în mod individual dar şi 

ca grup de paractica; 

- oferă studenţilor exemple de aplicaţii şi activităţi care  stimulează creativitatea şi 

gândirea critică a  elevilor; 

- respectă principiul egalităţii de şanse egale în raporturile sale cu elevii şi studenţii; 

- oferă modele de activităţi extracurriculare şi îi implică şi pe studenţi în derularea 

acestora; 

- oferă feed-back imediat studenţilor pentru a-i ajuta să-şi îmbunătăţească 

performanţele didactice. 

Mentorul de practică pedagogică are un statut recunoscut legislativ  în România şi 

îşi câştigă prestigiul prin munca sa.  

În România mentorul reprezintă un model profesional şi spiritual la care 

discipolul aspiră, fiind astfel, prin definiţie, unic pentru fiecare individ în parte. 

Mentorul este mai mult decât un sfătuitor,un consilier pasiv care poate oferi soluţii 

miraculoase. Mentorul trebuie văzut ca o persoana care joaca un rol vital în aspectele 

cele mai profunde ale pregătirii profesorilor,în formarea studentului practicant capabil să 

reflecteze la munca pe care o desfăşoara.  

În practica pedagogică nu sunt reţete sau proceduri mecanice pe care să le urmezi 

că să ai success. Prin statutul său în şcoala românească apreciem  că mentorul este un  

pilon pe care se poate sprijini sistemul educativ imprimandu-i acestuia calitatea de care 
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are nevoie. Se poate spune ca mentorii reprezinta “modele”pentru studenţii practicanţi în 

ceea ce priveşte multitudinea de calităţi ale unui profesor performant. 

Cel mai dificil este nu să alegi cei mai buni oameni, ci să le recunoşti celor pe 

care i-ai ales şi să-i ajuţi să-şi atingă maximul de potenţial. Mentorul, trebuie să vadă 

potenţialul din oameni şi să-i ajute să şi-l realizeze. Un mentor nu îşi va etala propria 

valoare, ci va reflecta valoarea celorlalţi  

Mentorii sunt cei care te învaţă lucruri, te modeleaza, îţi traseaza o conduită 

morala şi profesionala. Mentorii îţi lanseaza provocări, te încurajeaza să îţi depăşeşti 

limitele şi te sprijina atunci când te îndoieşti de tine. Nu exista ajutor sau asistenta mai 

buna decat cele oferite de un model de intelegere si veridicitate. 

,,Pentru a educa... trebuie mai întâi şi fără încetare să te educi pe tine. 

‘’(A. Berge) 

Mentorul este cel care trebuie să dea un nou sens verbului „ a educa”, ce este 

asociat, de cele mai multe ori cu noţiunea de formare în scopul de „ fabricare a 

oamenilor conform unui model comun, unic” ( Albu, G.2008.). Pentru mentor a educa 

înseamnă cunoaştere şi autocunoaştere,valorificare personală, precum şi valorificarea 

fiecărui cursant pornind de la atributele acestuia,de la aptitudinile sale definitorii. 

Cadrele didactice intră în carierele lor cu  grade variate de abilităţi despre designul 

instrucţional. Mentorii buni sunt dornici „să-i antreneze” pe debutanţi să-şi 

îmbunătăţească performanţele, oricare ar fi nivelul lor de abilităţi.  

Tocmai cum un bun cadru didactic îşi ajustează comportamentele de predare şi 

comunicare pentru a veni în întâmpinarea nevoilor individuale ale elevilor, la fel şi un 

bun mentor îşi ajustează comportamentul pentru a veni în întâmpinarea nevoilor 

individuale ale persoanelor mentorate. Pentru a face asemenea adaptări, mentorii buni 

trebuie să posede o înţelegere profundă a stilurilor proprii de comunicare şi bunăvoinţa de 

a observa obiectiv comportamentul debutanţilor. 

Mentorul are misiunea importantă pentru a-şi consolida statutul în organizaţia 

şcolară ,să fie un vector al schimbării ,al adaptării la nou şi al colaborării în şcoală şi în 

comunitatea educativă. 
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