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I. PREZENTAREA PROIECTULUI 

Argument 

A fi profesor înseamnă certitudinea şi neliniștea că ai ales o profesie complexă, că vei parcurge 

un traseu cognitiv de-a lungul întregii activităţi, dar şi că ai puterea de a dărui, de a trăi sub zodia unor 

aspirații înalte, de a căuta soluții care se află între artă şi știință, între vocație şi cunoaștere, între 

raționalitate şi intuiție.  

În acest interesant şi contradictoriu secol XXI, activitatea didactică presupune, pentru 

profesori, o dimensiune de cunoaștere şi dobândire de competenţe științifice, de strictă specialitate, dar 

şi o dimensiune pedagogică şi psihologică prin care tânărul profesor pătrunde şi se acomodează în 

lumea scolii, cu gestionarea unor activităţi diverse – de natură profesională, dar şi din sfera umanului, 

în general.  

”A învăța să predai, a te pregăti pentru a deveni cadru didactic este un proces complex, 

datorită varietății de informații, competențe și abilități ce trebuie asimilate și formate, personal, 

depinzând de experiențele de învățare anterioare ale studenților, de concepțiile, preconcepțiile și 

credințele lor despre predare și învătare și specific conceptual.” (Hauge, 2000). 

Ideea proiectului a pornit de la necesitatea sprijinirii cadrelor didactice debutante, în scopul 

integrării acestora în sistemul de învățământ, a optimizării activității acestora și a creșterii calității 

educației furnizate elevilor. 

Activitatea de consiliere pedagogică si metodică a cadrelor didactice debutante se realizează, 

în România, în conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011. Astfel, art. 236 din LEN 

reglementează formarea inițială pentru ocuparea funcțiilor didactice în învățământul preuniversitar și 

prevede și realizarea unui stagiu practic cu durata de un an școlar, sub coordonarea unui mentor, 

urmând ca, după doi ani, cadrul didactic să susțină examenul de definitivare în învățământ.  În sistemul 

românesc de învățământ nu au existat programe de mentorat formale până la reglementările aduse de 

noua Lege a Invățământului, nici la nivelul pregătirii inițiale, nici la nivelul perioadei debutului 

profesional. Eforturi sporadice de a realiza aceastä îndrumare au existat, dar ele sunt nesistematice, 

neorganizate, iar mentorii nu au beneficiat de o formare specialä în acest sens. 

Din fericire, conform noii legislații se poate vorbi, începând cu anul școlar 2014-2015, de 

mentorat în forma sa formalä, instituționalizată, atât in perioada pregătirii practice din timpul 

masterului didactic, cât și în perioada de 1 an de stagiu într-o școală, sub îndrumarea unui profesor 

mentor. 
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Descrierea proiectului 

Scopul proiectului a fost creșterea profesionalismului inspectorilor școlari bucureșteni pentru 

realizarea unui program de consiliere pedagogică și metodică eficientă a profesorilor debutanți, 

compatibil cu programele realizate în țările europene, astfel încât să se obțină o formare de calitate 

pentru cadrele didactice debutante din sistemul de învățământ bucureștean. Prin implementarea acestui 

proiect, s-a intenționat realizarea unor programe eficiente, de sprijin a profesorilor debutanți, astfel 

încât să crească adaptabilitata acestora și să fie menținuți în sistem, având în vedere că o mare parte 

din profesorii debutanți se îndreaptă către alte domeniide activitate.  

 

Obiectivele specifice au fost:  

1. Îmbunătățirea competențelor de comunicare a inspectorilor școlari pentru realizarea unei medieri 

eficiente între profesorii mentori, directorii școlilor și profesorii debutanți;  

2. Formarea competențelor inspectorilor școlari în realizarea inspecției activității de mentorat; 3. 

Creșterea calității activității de consiliere a cadrelor didactice debutante prin realizarea de materiale de 

sprijin (proceduri operaționale pentru derularea programului de pregătire metodică și pedagogică a 

cadrelor didactice debutante, ghiduri pentru coordonarea activității de consiliere metodică și 

pedagogică a profesorilor debutanți);  

4. Creșterea competențelor inspectorilor școlari pentru identificarea nevoilor de formare a profesorilor 

debutanți și realizarea unui program de formare adaptat nevoilor identificate  

5.  Valorizarea competențelor și cunoștințelor dobândite în timpul mobilității prin intermediul unui 

ghid al inspectorilor școlari privind sprijinirea cadrelor didactice debutante  pentru facilitarea integrării 

acestora în sistemul de învățământ preuniversitar;  

6. Dezvoltarea competențelor lingvistice pentru cei 45 de participanți la mobilitate. 

 

Rezultate așteptate:  

În urma participării la mobilitate, cei 45 de inspectori școlari și-au îmbunătățit competențele de 

proiectare, organizare, desfășurare și valorificare a inspecției școlare în ceea ce privește activitatea de 

sprijin a cadrelor didactice debutante pentru integrarea rapidă și eficientă în sistemul de învațământ 

preuniversitar, competențele de elaborare a documentelor de inspecție școlară pentru profesorii 

debutanți si profesorii mentori, competențele de identificare si realizare de resurse pentru desfășurarea 

activitatilor de consiliere a profesorilor debutanti, precum și pentru activitățile de  mentorat, 

competențele de monitorizare a activității profesorilor mentori, asigurarea calității  activității de 

integrare a cadrelor didactice debutante in învățământul bucureștean, competențele lingvistice si de 
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comunicare în limba engleza și italiana, competențele pedagogice și culturale, formarea unor atitudini 

și deprinderi compatibile cu un comportament civic european, consolidarea abilitatilor de munca in 

echipa și de comunicare profesională, familiarizarea cu cerințele si rigorile profesionale și 

organizaționale din sistemul educațional italian. În acelați timp, participanții și-au îmbunătățit și 

competențele in domeniul utilizării  echipamentelor informatice și multimedia. Modelul partenerului 

italian vizând metodele de învățare prin colaborare, în sprijinul promovării cooperării între profesorii 

cu vechime și experiență mai mare si profesorii debutanți,  ca de exemplu „Banca de timp”, poate fi 

adaptat si aplicat de Inspectoratul Școlaral Municipiului București, implicit și  de școlile de proveniența 

ale inspectorilor școlari participanți la proiect, contribuind astfel la  valorizarea grupului tintă. 

 

Activitățile proiectului: 

Activitățile din cadrul proiectului, implementate pentru  realizarea obiectivelor proiectului, au 

fost organizate în 6 pachete de lucru (WP), astfel: 

WP1: Activitățile de management -  În acest scop s-au realizat următoarele: descrierea detaliată a 

activităților proiectului, semnarea contractului de finanțare cu AN;  stabilirea responsabilităților 

partenerilor/experților implicati în realizarea sarcinilor, a modalitatillor de raportare si deadline-ul; 

încheierea contractului de parteneriat  între solicitant și partenerul transnațional; stabilirea procedurilor 

de realizare a plăților către partener, in conformitate cu ghidul aplicantului, a cerințelor și documentelor 

financiar-contabile; încheierea contractelor  pentru mobilitatea VET learner dintre solicitant și fiecare 

persoana din grupul ținta; semnarea programului de lucru de către toate parțile implicate: aplicant, 

beneficiari ai mobilități și partenerul transnațional; selectia grupului țintă conform procedurii de 

selectie elaborata de echipa de gestiune a propiectului. 

WP2: Pregătirea lingvistică, pedagogică și culturală a participanților - Cu 3 săptămâni înaintea datei 

de efectuare a fiecărui flux, s-a realizat pregătirea lingvistica a participanților, pentru limba italiană, 

într-un program de 30 ore, prin angajarea unui profesor de limbă italiană acreditat. La finalul 

programului de pregătire, participanții au primit un certificat de compețente lingvstice, de nivel 

european. Pentru pregătirea pedagogică, aplicantul a colaborat cu partenerul italian pentru stabilirea 

metodologiei de lucru care a fost prezentată participanților înaintea mobilității, într-un program de 6 

ore.  Pregătirea culturală s-a realizat individual de către fiecare participant, iar  partenerul italian a 

sprijinit această activitate prin transmiterea informațiilor cu privire la transportul intern, obiective 

culturale, tradiții și obiceiuri din zona de desfăsurare a mobilităților. Partenerul italian a realizat un 

program cultural in cele 2 zile nelucrătoare din cadrul mobilității.  
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WP3: Derularea mobilității - Activitățile proiectului s-au  desfășurat în cadrul a 3 fluxuri, focusate pe 

cunoașterea diverselor aspecte concrete, practice din cele 3 locații diferite propuse de partenerul italian, 

respectiv: primul flux la Palermo, al doilea și al treilea flux la Roma. Programul de lucru a cuprins 10 

zile lucrătoare și a fost realizat de partenerul italian, in colaborare cu aplicantul. Activitățile s-au 

desfășurat zilnic, pe parcursul a 10 zile lucrătoare, câte 8 ore/zi.  La fiecare flux au participat câte 15 

inspectori, astfel: 1 flux s-a derulat în anul I de proiect, iar cel de-al doilea și al treilea flux s-au 

desfășurat in anul II de proiect, la următoarele tipuri de activități: activități de tip job shadowing, 

ateliere de lucru, mese rotunde, prezentări, conferințe, seminarii.  

WP4: Elaborarea materialelor de sprijin pentru integrarea cadrelor didactice debutante în 

învățământul preuniversitar bucureștean (proceduri operaționale pentru derularea programului de 

pregătire metodică și pedagogică a cadrelor didactice debutante, ghiduri pentru coordonarea activității 

de consiliere metodica si pedagogica a profesorilor debutanti). 

WP5: Monitorizarea și evaluarea proiectului - Monitorizarea s-a desfășurat pe toata perioada de 

derulare a proiectului, de către aplicant si de către partenerul italian, în timpul mobilității. Dupa fiecare 

flux, solicitantul a realizat rapoarte de monitorizare în urma vizitelor efectuate de către membrii echipei 

de gestiune a proiectului, la partenerul italian. Partenerul italian a realizat și aplicat chestionare de 

monitorizare fiecărui participant, a monitorizat competențele dobândite de participanți în timpul 

mobilității si a realizat  un raport de monitorizare propriu. La sfârșitul fiecărei zile din programul de 

lucru  s-a realizat feed-back-ul activităților desfăsurate. Evaluarea competențelor dobăndite în timpul 

mobiliăații s-a realizat de către partenerul iltalian care, la sfârțit, a eliberat Europass Mobility și 

Certificatul de participare la proiect pentru fiecare participant. La finalul proiectului, aplicantul a 

realizat raportul final, pe care l-a transmis la AN pentru aprobare și plata soldului, însoțit de 

documentele financiar-contabile solicitate de ghidul aplicantului.  

WP6: Diseminarea, valorizarea, mainstreaming-ul rezultatelor - Aceste activități s-au realizat pe toata 

durata contractului, atat de către solicitant, cât și de partenerul transnațional. S-a realizat diseminarea 

rezultatelor la nivelul participantilor din cele 3 locații de desfasurare a mobilităților, prin schimbul de 

informații si bune practici dobândite, la nivelul celor 2 parteneri, la nivelul unităților de învățământ 

bucureștene, precum și la nivel regional/național/european. 

 Impactul proiectului s-a concretizat în: 

I. La nivelul participantilor (45 de inspectori școlari din Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București): 
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1. Dezvoltarea competențelor pedagogice și profesionale ale grupului ținta pentru a realiza inspectia 

activității de mentorat, pentru a acorda consiliere metodică și pedagogică cadrelor didactice debutante, 

pentru a identifica nevoile de formare a profesorilor debutanti și pentru a realiza un program de formare 

a profesorilor debutanti, adaptat nevoilor identificate; 

2.  Dezvoltarea competențelor de investigare și cercetare științifică, prin implicarea grupului țintă în  

realizarea ghidului operațional de bune practici în domeniul sprijinirii cadrelor didactice debutante 

pentru facilitarea integrării acestora în sistemul de învățământ preuniversitar bucureștean; 

3. Dezvoltarea compențentelor lingvistice în limba italiană, prin participarea la programul de pregătire 

lingvistică de 30 ore, prin comunicarea în limba italiană în timpul mobilității- job shadowing, 

seminarii, conferințe, ateliere de lucru, mese rotunde, la activitățile culturale din Italia, prin 

parcurgerea materialelor de sprijin puse la dispozitie de partener;  

4. Dezvoltarea compețentelor de comunicare cu colegi dintr-o țară europeană, în contexte sociale 

diferite; 

5. Dezvoltarea competențelor culturale, prin cunoașterea si înțelegerea culturii italiene, a traditiilor si 

obiceiurilor. 

 

II. La nivelul organizațiilor partenere : 

1. Inspectoratul școlar al Municipiului București beneficiază de un corp de inspector școlari formați 

pentru a susține inspecția școlară a profesorilor mentori și pentru a organiza și desfășura programe 

eficiente de pregătire pedagogică și metodică a profesorilor debutanți, care reprezintă circa 15% din 

totalul cadrelor didactice din Municipiul București. Serviciile de consiliere oferite cadrelor didactice 

debutante în învățământ, vor constitui o pârghie de asigurare a calității actului educțional și a  

stabilității în invățământul bucureștean, cadrele didactice debutante fiind motivate să râmană in 

sistemul educational. Prin derularea acestui proiect european, a crescut dimensiunea europeană a 

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, prin faptul că se va asigura transferabilitatea 

experienței dintr-un alt stat european-Italia in domeniul inspecăiei școlare si dezvoltarea resurselor 

umane (inspectori, cadre didactice debutante, profesori mentori, directorii unităților de învățământ 

bucureștean).  

2. Pentru partenerul transnațional, derularea acestui proiect a constituit o premisa majoră pentru 

realizarea unui schimb de experienă la nivel european cu specialiști în domeniul educației din 
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România, cât și o oportunitate majoră pentru cunoșterea culturii, tradițiilor si obiceiurilor românești și 

realizarea unor schimburi culturale deosebite. 

1. La nivel local/regional/național 

Proiectul va avea un impact puternic asupra școlilor bucureștene, datorita faptului că profesorii 

debutanti vor fi sprijiniți în integrarea  în invățământul bucureștean, vor beneficia de un program 

adaptat nevoilor proprii de pregătire metodică și pedagogică, fapt care va conduce la creșterea calității 

actului educațional în aceste școli. Procedurile operaționale care au fost realizate în cadrul proiectului 

pentru derularea programului de pregătire metodica și pedagogică a profesorilor debutanți, vor asigura 

calitatea integrării acestori profesori în invățămîntul bucureștean, vor dezvolta competențele 

profesionale ale cadrelor didactice debutante asigurand un învățământ de calitate oferit elevilor 

bucureșteni. Prin implementarea acestor proceduri, se va asigura dezvoltarea sistemului de control 

managerial intern din școlile bucureștene.  Aceste proceduri vor fi puse la dispozitia tuturor școlilor 

bucureștene și se va realiza transferul și la nivel regional și national, prin participarea inspectorilor 

școlari la consfătuiri semestriale, seminarii, conferinte și prin publicarea acestora pe site-ul ismb: 

www.ismb.edu.ro.  

2. La nivel european 

Pentru partenerul transnațional, derularea acestui proiect a constituit o premisă majoră pentru 

realizarea unui schimb de experiență la nivel european cu specialiști în domeniul educației, cât și pentru 

cunoșterea culturii, tradițiilor și obiceiurilor românești.  

Fiind un schimb de experiență cu inspectori din Italia, aceștia vor beneficia de cunoștințele, 

competențele și experiența inspectorilor români. Astfel, atât partenerul italian, cât și inspectorii școlari 

și cadrele didactice din Italia și-au îmbunătățit propriile cunoștințe și competențe, iar instituțiile de 

primire își vor dezvolta dimensiunea europeană. Prin derularea acestui proiect european, va crește 

dimensiunea europeană a Inspectoratul Școlar al Municipiului București, prin faptul că se va asigura 

transferabilitatea experienței dintr-un alt stat european-Italia în domeniul inspecției școlare și 

dezvoltării resurselor umane (inspectori sșcolari, cadre didactice debutante, profesori mentori, 

directorii unităților de învățământ bucureștean). 

Diseminarea rezultatelor proiectului 

În cadrul proiectului au fost implementate activități specifice destinate cunoașterii și 

diseminării proiectului și a tuturor rezultatelor acestuia. Înaintea începerii proiecutului, în termen de o 
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lună de la semnarea contractului cu AN, s-a realizat un plan de comunicare și diseminare a rezultatelor 

proiectului pentru diseminarea acestora către publicul larg, de către expertul diseminare, valorizare din 

echipa de gestiune a proiectului. Partenerii au fost direct implicați în activitățile de promovare și 

valorizare a proiectului și rezultatelor acestuia, prin oferirea de informații de calitate privind proiectul 

(comunicate de presă, publicarea pe site-ul ISMB și pe site-ul CASSIOPEA,  interviuri în presa locală). 

În particular, toți participanții au realizat materiale de diseminare a proiectului pe care urmează să le 

prezinte în consiliile profesorale din școlile de proveniență, în școlile pe care le monitorizează și în 

activitățile metodice cu profesorii de specialitate realizate la nivelul municipiului. Diseminarea 

rezultatelor proiectului se va realiza și prin procedurile operaționale pentru derularea unui program de 

pregătire metodică și pedagogică  a cadrelor didactice debutante, respectiv ghidul de bune practici 

privind consilierea pedagogică și metodică a cadrelor didactice debutante, pentru facilitarea integrarii 

acestora în învățământul preuniversitar. Aceste materiale au fost realizate în format electronic și 

publicate pe site-ul ISMB. In acest fel, vor putea fi accesate de cadrele didactice din școlile bucureștene 

și din țară. De asemenea, procedurile operaționale pentru derularea unui program de pregătire metodică 

și pedagogică  a cadrelor didactice debutante, respectiv ghidul de bune practici privind consilierea 

pedagogică și metodică a cadrelor didactice debutante, pentru facilitarea integrarii acestora în 

învățământul preuniversitar vor fi prezentate de către cei 45 de inspectori în cadrul reuniunilor de lucru 

cu metodiștii, responsabilii comisiilor metodice/catedrelor și cu toate cadrele didactice pe care le 

coordonează pe discipline.  

Publicitatea  proiectului și a obiectivelor acestuia s-a realizat de la debutul proiectului și a 

continuat pe toată perioada de derulare a acestuia, prin realizarea unei platforme web 3.0, care a fost 

proiectată de partenerul italian, precum și  a unei campanii de marketing adecvate. După primul an de 

implementare și la sfârșitul proiectului , expertul diseminare, valorizare a realizat câte un raport de 

diseminare.  

O parte consistentă a unei strategii inteligente de exploatare a proiectului a reprezentat-o 

implementarea instrumentelor web, care au colectat toate rezultatele proiectului, oferind o bază 

importantă de capitalizare și răspândire a rezultatelor acestuia.   

Toate activitățile de valorizare s-au realizat prin participarea grupului țintă pe toată durata de 

implementare a proiectului, în cadrul  grupurilor de lucru proprii, din activitatea zilnică a acestora. 

Valorizarea va fi puternic întărită datorită sinergiei pe care proiectul intenționează să o creeze cu alte 

proiecte în derulare/activități, în care atât partenerii cât și grupul țintă sunt implicați.  
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La nivelul regiunii București-Ilfov se va organiza câte un seminar anual de prezentare ăi 

diseminare a proiectului și a rezultatelor acestuia. La nivelul parteneriatului european se va asigura 

diseminarea proiectului și a rezultatelor sale și prin intermediului unui seminar on-line între toți 

participanții la proiect, de tipul Webinar, între experții partenerului de trimitere, ISMB, experții 

partenerului de primire, Asociatia Cassiopea, experții celor 2 instituții de aplicație din cele 2 localități, 

Palermo și Roma, respectiv Inspectoratul Școlar din Sicilia și ENGIM SAN PAOLO din Roma, pentru 

a se asigura cuprinderea, în integralitatea lor, a tuturor cunoștințelor și exemplelor de bune practici în 

domeniul consilierii pedagogice și metodice a cadrelor didactice debutante, pentru facilitarea integrării 

acestora în învățământul preuniversitar, preluate de la experții italieni, în cadrul ghidului de bune 

practici privind consilierea pedagogică și metodică a cadrelor didactice debutante, pentru facilitarea 

integrării acestora în învățământul preuniversitar bucureștean. 

Fiecare partener va prezenta și disemina rezultatele în propria lui regiune, asigurându-se că 

proiectul și rezultatele acestuia sunt răspândite în întreaga comunitate locală, folosind rețele locale, 

date de contact, site-uri de discuții și socializare, face-book, etc.  

Evaluarea proiectului 

Evaluarea proiectului vizează realizarea pe baza datelor colectate, în cadrul activității de 

monitorizare, a procesului și a rezultatelor proiectului. În scopul deținerii controlului asupra derulării 

proiectului, s-au avut în vedere următoarele aspecte: realizarea obiectivelor, evaluarea competențelor 

dobândite de grupul țintă, evaluarea nivelului de satisfacție al beneficiarilor, evaluarea riscurilor, 

calitatea expertizei pe care partenerii o aduc în proiect, măsurarea rezultatelor obținute. 

Metodele și instrumentele de evaluare utilizate au constat în: fișe de evaluare a activității 

grupului țintă, chestionare de satisfacție aplicate grupului țintă, rapoartele individuale ale 

participantilor, reflecții ale echipei de bază, foi de studiu, observarea directă, focus grupuri, raportul 

intermediar după anul I de derulare, raportul final al proiectului, rapoartele în urma activității de 

monitorizare a celor 3 fluxuri, rapoartele activităților de diseminare realizate de expertul pentru 

diserminare/valorizare/maqinstreaming (după anul I și final), raportul financiar.  Elementele evaluate 

în chestionare vizează  comunicarea între parteneri,  respectarea metodologiei de implementare a 

normelor stabilite, utilizarea site-ului și a  rețelei virtuale create, pentru a identifica eventualele 

probleme și a găsi  cele mai adecvate soluții. 

După fiecare mobilitate, s-a  realizat evaluarea rezultatelor obținute și impactul asupra 

participanților. Folosind chestionare, s-a putut măsura calitatea activităților desfășurate în timpul 

mobilităților, comunicarea și cooperarea între participanți, s-au evidențiat  eventualele neconcordanțe 
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între activitățile planificate și activitățile realizate, probleme în echipe sau în acordul de parteneriat. 

Pentru a oferi cele mai bune servicii pentru membrii grupului țintă, evaluarea a urmarit, de asemenea, 

identificarea gradului de satisfacție sau nemulțumire  față de activitățile din programul de lucru la care 

au participat, față de serviciile de cazare și masă oferite de partenerul italian. 

Rezultatele evaluării și monitorizării efectuate în cadrul proiectului au reprezentat baza pentru 

raportul intermediar realizat dupa finalizarea fiecărui flux de mobilitate, cât și pentru redactarea 

raportului final, care va fi prezentat  Agenției Naționale.  

În realizarea evaluării s-au avut în vedere următoarele criterii: 

- Coerența dintre obiectivele parteneriatului și participarea organizațiilor implicate în activități pe 

parcursul celor  2 ani de derulare, apreciată prin calitatea plasamentului și a metodelor de lucru utilizate 

în cadrul activităților desfașurate în instituțiile din Italia; 

- Eficacitatea proiectului - realizarea obiectivelor, apreciată prin gradul de realizare a transferului de 

competențe dintre grupul țintă și experții implicați în activități din partea partenerului, dar și către 

ceilalți inspectori școlari din cadrul ISMB, a profesorilor mentori, a directorilor de școli și a cadrelor 

didactice debutante, integrarea, crearea mediului favorabil pentru susținerea cooperării dintre generații 

în școlile bucureștene- volumul și calitatea implicării actorilor din educație în activități de promovare 

a solidarității între generații;  

- Pertinența proiectului evidentiază gradul de compatibilitate dintre cadrul conceptual realizat și 

posibilitatea aplicării acestuia în procesul de integrare a cadrelor didactice debutante din învățământul 

preuniversitar. Ca indicatori care să evidențieze pertinența proiectului sunt  cadrul conceptual şi 

exemplele de bună practică privind activitățile realizate în sprijinul integrării profesorilor debutanți în 

învățământul bucureștean, care vor fi incluse în materialele care vor fi realizate în cadrul proiectului 

(procedurile operaționale și ghidul de bune practici); 

- Gradul de continuitate al proiectului (asigurarea sustenabilității) după șncetarea finanțării este 

apreciat prin transferul cadrului conceptual al integrării profesorilor debutanți în învățământul 

preuniversitar bucureștean și al materialelor de sprijin al acestui proces și  prin lărgirea cadrului pentru 

dezvoltarea de noi proiecte între instituţiile implicate; 

Instrumentele utilizate pentru evaluare au fost: fișe de evaluare a activității grupului țintă, chestionare 

de satisfacție pentru grupul tintă, rapoartele individuale ale participanților, raportul intermediar după 

anul I de implementare, raportul final al proiectului, rapoartele în urma activității de monitorizare a 

fluxurilor, rapoartele activităților de diseminare (după anul I și final), raportul financiar. 
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II. DETALIEREA ACTIVITĂȚILOR 

Mona Tabacu 

Inspector școlar pentru învățământ primar 

Fluxul II a avut loc între 29 februarie- 11 martie 2016 la Roma, în Italia. Organizația 

parteneră a fost ENGIM NAZIONALE. 

ZIUA I  

Sesiunea de deschidere 

Activitățile s-au desfășurat la ENGIM San Paolo, ROMA, astfel: 

- Discursul de primire oficială din partea partenerilor italieni 

- Prezentarea participanților români la proiect, cu accent pe domeniile de competență, 

motivația ce a stat la baza implicării în proiect, așteptările legate de acesta. 

- Prezentarea instituției Engim San Paolo și a celorlalte instituții în care s evor desfășura 

activitățile din cadrul mobilității: Engim Nazionale,FONDAZIONE ITS, Associazione 

Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola 

- Prezentarea sistemelor de învățământ din Italia și din România (descriere, legislația în 

domeniu, relații instituționale, relația cu mediul de afaceri și antreprenorial) 

- Prezentarea unor inovații în ceea ce privește soluțiile de integrare a educației formale cu 

educația non-formală: situația în Italia și experiențele de network educaționale. 

- Asistențe la ore 

Cu acest prilej au fost identificate modalități de integrare în învățământ a educației non-formale 

(alternanța școală - muncă, 30% din timp este dedicat activităților de laborator) precum și resurse 

și instrumente utilizate în școlile din Italia în procesul instructiv-educativ de către profesorii 

debutanți, resurse și instrumente care pot fi transferate și în școlile din România. 

 

ZIUA II 

Sesiune practică de aprofundare - Soluții integrate de educație prin întărirea competențelor 

cheie în rândul elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii. 

Activitățile s-au desfășurat  la ENGIM NAZIONALE, Roma, după cum urmează: 
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- Salutul Președintelui dott.ssa Liliana GIGLIO 

- Prezentarea instituției ENGIM NAZIONALE din perspectiva obiectivelor proiectului, 

identificarea metodelor formale și non-formale pentru obținerea de rezultate performante în 

procesul de predare-învățare-evaluare (La pedagogia dell amore contro la dispersione 

scolastica) 

- Analiza comparativă a curriculumului aplicat în învățământul de stat/privat preuniversitar și 

superior în vederea identificării metodelor şi tehnicilor de formare a personalului, întăririi 

competenţelor cheie în rândul elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii. 

- Analiza unor modele de formare în predarea centrată pe elev: metoda de predare ”classe 

capovolta”, dezvoltarea creativității elevilor, controlul sentimentelor negative ale elevilor, 

terapia prin artă, dinamica lucrului pe grupe de elevi/curriculum diferențiat 

- A fost prezentat modelul: ”La pedagogia dell amore contro la dispersione scolastica”, 

considerându-se că rezultatele școlare nu trebuie puse pe seama familiei, în schimb, 

comportamentul are rădăcini în familie. De asemenea, s-a discutat pe baza materialului video 

”Cambiare i paradigmi dell educazione”. 

- Schimbul de bune practici între instituțiile participante. 

 

Ziua III  

Discuţii participative și analiză a soluțiilor adoptate privind rolul educației formale și 

non-formale în structura SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro, Biroul de consiliere 

și orientare profesională din cadrul Universității Sapienza).  

Activitățile s-au desfășurat  la ENGIM NAZIONALE, Roma, după cum urmează: 

- Salutul coordonatorului centrului SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro). 

- Prezentarea modelului SOUL la nivel naţional şi, în particular, în cadrul Universităţii 

Sapienza din Roma (http://www.uniroma1.it/didattica/placement/soul); importanţa SOUL 

în tranziţia învățământ preuniversitar/universitar-piaţa muncii şi rolul profesorilor în  

- Masă rotundă privind rolul profesorului în dezvoltarea competenţelor cheie şi a competenţelor 

de învăţare permanentă ale elevilor prin îmbinarea metodelor formale și nonformale în procesul 

didactic pe aspecte transversale  

- Dezbatere cu privire la strategii, instrumente și bune practici inovatoare în domeniul educației și 

formării inițiale a elevilor/tinerilor, utilizate în sistemul românesc de învățământ; avantaje, 

dezavantaje, necesitate, utilitate versus sistemul italian de învăţământ şi respectiv european. 

http://www.uniroma1.it/didattica/placement/soul
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Analiza detaliată a proiectului SOUL şi a iniţiativelor punctuale a acestora.  

SOUL Sapienza (Sistema Orientamento Università Lavoro este un sistem de plasare și orientare 

profesională, public și gratuit care are ca obiectiv facilitarea și susținerea studenților și licențiaților 

în delicata fază de tranziție de la învățământul universitar către piața muncii. A fost prezentat portalul 

www.jobsoul.it care oferă studenților și absolvenților următoarele posibilități: publicarea și 

actualizarea CV, căutare de oferte de muncă conform unor criterii selective, depunerea candidaturii 

on-line pentru agenții economici înregistrați în sistem, vizualizarea apelurilor și concursurilor noi. 

Agenții economici înscriși pe portal au următoarele facilități: publicarea oportunităților de muncă 

și/sau a stagiilor de pregărire profesională;selecția și recrutarea personalului din rândul celor care și-

au despus candidatura în portal; organizarea unor sesiuni de promovare a agenților economici 

 

ZIUA IV  

Valorizarea tinerilor în cooperarea internațională ca formă alternativă de educație non-formală - discuţii 

participative și prezentarea unor proiecte de succes implementate de ENGIM INTERNAZIONALE 

Activitățile s-au desfășurat la ENGIM INTERNAZIONALE și au constat în prezentarea 

instrumentelor utilizate în domeniul educației și formării inițiale a elevilor/tinerilor de către specialiștii din 

unitățile de învățământ italiene implicate,  masă rotundă: avantaje și dezavantaje ale implicării tinerilor în 

proiecte de cooperare internațională, ateliere de lucru, laboratoare tematice, workshop pe tema valorizării 

tinerilor prin intermediul proiectelor ca forma de educație non formala. 

De asemenea, au avut loc și următoarele:  

- Prezentarea ENGIM INTERNAZIONALE din perspectiva experienței implicării tinerilor în activități de 

cooperare internațională ca formă a educației non formale ce are ca finalitate dezoltarea și întărirea 

competențelor lingivistice, socio-profesionale și de lucru în echipe multicuturale. 

- Proiectarea unor filme testimoniale ale activităților desfășurate de ENGIM INTERNAZIONALE în 

diferite țări ale lumii.  

- Folosirea PLEF (Personal Learning Environment Framework) pentru educația formală și non formală. 

- Prezentarea proiectelor: ”ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA, SPORTELLO PER 

L'EROGAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI”, ”PROGRAMMI ANNUALI DI 

EDUCAZIONE SOCIALE E ALLA CITTADINANZA RIVOLTI A 5000 ALLIEVI DELLE SCUOLE DI 

FORMAZIONE DI ENGIM PIEMONTE”, ”LOMBARDIA, VENETO, EMILIA ROMAGNA, LAZIO, 

SICILIA” -  proiecte finanțate din fonduri proprii 

 

http://www.jobsoul.it/
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ZIUA V 

Sesiune de lucru: Didactica noilor tehnologii ale vieții - FONDAZIONE ITS – Nuove Tecnologie della 

Vita.  

Activitățile s-au desfășurat la FONDAZIONE ITS – Nuove Tecnologie della Vita, Via Orvieto, 45/A Roma, 

după cum urmează : 

- Mesaj de întâmpinare – reprezentant al Comitetului tehnico-științific. 

- Prezentarea metodologiilor de utilizare a noilor tehnologii  ale vieții și rolul dezvoltării competențelor 

antreprenoriale în rândul participanților la mobilitate.  

- Vizitarea incubatorului de afaceri  

Au fost expuse metodele utilizate pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul elevilor, au 

avut loc dezbateri cu cadrele didactice din cadrul Fundației ITS responsabile cu - demararea start-up urilor, 

ateliere de lucru, laboratoare tematice. 

Astfel, echipa de inspectori din România a cunoscut tehnici si modalități de îmbunătățire a abilităților 

pentru demararea unor start-up-uri ca soluții inovatoare de inserție pe piața muncii a elevilor la finalizarea 

ciclului de educație preuniversitară, tehnici de orientare elaborate de participanți și a identificat soluții de 

transfer în școlile de proveniență ale participanților (ex. firme de exercițiu). 

 

ZIUA VI  

Sesiune de discuții cu personal responsabil cu mentoratul și formarea continuă a profesorilor 

debutanți - ANP (Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola). 

 

Activitățile s-au desfășurat la sediul ANP (Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità 

della Scuola, după cum urmează : 

- Deschiderea activității - Președinte ANP, domnul Giorgio Rembado 

- Prezentarea rolului instituțional al asociației, al drepturilor și obligațiilor membrilor, precum și  

statutul acestora, finalități și obiective. 

- Ilustrarea de soluții activate pentru a promova și valoriza profesorii debutanți. Oferta de formare 

- Masă rotundă: legislație aferentă formării profesionale continue pentru profesorii debutanți, număr 

obligatoriu de ore de formare/credite de formare, etc. 
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- Prezentarea ofertei de formare la nivel național și regional și criteriile de participare ale 

profesorilor debutanți la cursurile oferite de ANP (Associazione Nazionale Dirigenti e Alte 

Professionalità della Scuola). 

- Dezbatere: asemănări și deosebiri privind sistemul de dezvoltare a carieriei de profesor în sistemele de 

învățământ preuniversitar din cele două țări partenere 

- Ateliere de lucru, laboratoare tematice 

În urma activităților desfășurate în ziua a 6-a de proiect au fost dezvoltate competențele participanților în 

domeniul monitorizării sistemelor de practică pedagogică inițială, al formării continue a profesorilor 

debutanți- mentoring versus coaching, au fost identificate tehnici și soluții inovative de integrare socio-

profesională a profesorilor debutanți care pot fi transferate din sistemul de educație italian în școlile de 

proveniență ale participanților la mobilitate. 

 

ZIUA VII 

Dezbateri și identificări de soluții adoptate pentru integrarea educației formale și non-formale în 

educația socio – civică a elevilor 

Grupul de participanți s-a deplasat în regiunea Albano Laziale pentru a vizita și a desfășura activități 

la LICEO MURIALDO – ALBANO. Aici au avut loc : 

- Salutul directorului liceului  și mesajul de deschidere a activității 

- Asistențe la ore, pe grupe, la diferite clase, la activități demonstrative privind utilizarea metodelor 

moderne, activ-participative în procesul de predare-învățare privind ”civic social learning” 

- Masă rotundă privind rolul profesorului în dezvoltarea competenţelor cheie şi a competenţelor de 

învăţare permanentă ale elevilor, prin îmbinarea metodelor formale și nonformale în procesul didactic pe 

aspecte transversale  

- Dezbatere cu privire la strategii, instrumente și bune practici inovatoare în domeniul educației și formării 

inițiale a elevilor/tinerilor, utilizate în sistemul de învățământ preuniversitar din cele 2 țări partenere; 

avantaje, dezavantaje, necesitate, utilitate 

- Analiza detaliata a urmatoarelor doua proiecte realizate de către Institut “Io e i rischi” și 

"PROGETTO DONNA/UOMO: le differenze a piccoli passi". 

În urma prezentărilor  metodico-științifice, a dezbaterilor ce au avut loc; a studiilor  de caz prezentate, a 

sesiunilor de brainstorming, a analizelor comparative, a atelierelor de lucru și  laboratoarelor  tematice 

organizate au fost identificate modalități prin care se poate dezvolta educația pentru egalitatea de șanse, modul 

în care combinația dintre educația formală și non-formală permite o identificare rapidă a elevilor  cu risc de 

părăsire timpurie a școlii și reintegrarea acestora in școală. 
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ZIUA VIII 

Dezbatere la ISFOL Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori- Agentie 

nazională Erasmus+  2014/2020 - Programma europeo per l’educazione, la formazione, la gioventù e lo 

sport 

- Mesaj de deschidere- Reprezentantul instituției 

- Masa rotundă: proiectarea de scenarii de învățare pentru o mai bună integrare a profesorilor debutanți în 

sistemul de învățământ 

- Prezentarea statutului și rolului Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 

pentru formarea angajaților din educație, precum și a agenției naționale Erasmus din cadrul acestui institut, 

în coordonarea proiectelor europene, la nivelul regiunii Lazio. 

 

Prin dezbateri, analize, studii de caz, activități pe grupe, ateliere de lucru, laboratoare tematice au fost 

cunoscute examenele de recunoaștere profesională a profesorilor debutanți și a modalității de integrarea a 

acestora în sistemul educațional, s-au identificat oportunitățile instituțiilor de învățământ preuniversitar din 

regiunea Lazio și din municipiul București de accesare a fondurilor europene în cadrul programului Erasmus+, 

s-a creat o imagine complexă europeană privind examenele de recunoaștere profesională a cadrelor didactice și 

un model pentru certificarea competențelor dobândite prin educația non formală. 

 

 

ZIUA IX 

Dezbateri la Prefectura Lazio: Assessorato Istruzione e formazione – structură omoloagă 

Inspectoratului Școlar al Municipiul București 

- Mesaj de deschidere, Reprezentantul instituției Assessorato Istruzione e formazione 

- Masă rotundă: Proiectarea de scenarii de învățare pentru profesorii debutanți, prin integrarea educației 

formală cu cea non formală  

- Prezentarea unor proiecte regionale de succes implementate de școlile din Roma. 

- Liniile directoare cu privire la recunoașterea competențelor dobândite prin intermediul educației non-

formale 

Activitățile desfășurate în ziua a 9-a, constând în dezbateri, studii de caz, metode de predare/evaluare non-

formale, activități pe grupe, ateliere de lucru, laboratoare tematice, au adăugat participanților la mobilitate  

competențe în proiectarea de scenarii de învățare care integrează educația formală cu educația non formală;  au 

condus la cunoașterea unor exemple de succes privind integrarea profesorilor debutanți în școlile coordonate de 

Inspectoratul Regional pentru Educație, la identificarea de tehnici și soluții inovative de integrare a educației 

formală cu educația non formală  care pot fi transferate din sistemul de educație italian în școlile de proveniență 
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ale participanților la mobilitate, precum și a unor  modele de succes privind integrarea profesorilor debutanți în 

școlile coordonate de Inspectoratul Regional pentru Educație. 

 

 

ZIUA X 

Evaluarea finală 

 

Activitățile s-au desfășurat la ENGIM San Paolo, Via Temistocle Calzecchi Onesti, 5 - 00146 ROMA  

 

- Evaluarea finală a fost realizată de către echipa formată din reprezentanții instituției gazdă, ENGIM San 

Paolo, și ai instituțiilor în care s-a desfășurat mobilitatea pe baza portofoliilor fiecărui participant la 

mobilitate. 

- Prezentarea portofoliilor conținând documentele elaborate în cadrul atelierelor de lucru, de către fiecare 

participant la mobilitate 

- Analiza activității desfășurate de către fiecare dintre parteneri  

- Evaluarea activității derulate pe tot parcursul mobilității s-a realizat de către reprezentanții ENGIM San 

Paolo și de către experții din organizațiile în care s-au desfășurat activitățile. Evaluarea participanților la  

mobilitate s-a realizat prin jurnalul auto-reflexiv, fisa de evaluare a muncii în grup aplicată de către experții 

care au realizat evaluarea; interviu pe bază de chestionar. 

- Certificarea și validarea competențelor / avizarea Certificatelor individuale de participare  la stagiu și 

a Certificatelor Europass Mobility.       

 

Impresii ale participanților   

      Având în vedere că scopul acestui proiect este  ,,creșterea calității și profesionalismului 

inspectorilor școlari bucureșteni pentru realizarea unui program de consiliere pedagogică și metodică 

eficientă a profesorilor debutanți, compatibil cu programele realizate în țările europene, astfel încât să 

se obțină o formare inițială de calitate pentru cadrele didactice debutante din sistemul de învățământ 

bucureștean”, proiectul la care am participat a fost extrem de interesant, eficient pentru inspectorii 

participanți, pentru creșterea calității activității de consiliere a cadrelor didactice debutante, pentru 

valorizarea meseriei de dascăl. 

Asistențele  la ore la ENGIM San Paolo, Roma ( de exemplu: oră de filosofie) și la LICEO 

MURIALDO – Albano ( de exemplu oră de limbi clasice) au evidențiat utilizarea metodelor moderne, 

activ-participative în procesul de predare-învățare privind ”civic social learning”,  fiind identificate 
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modalități de integrare în învățământ a educației non-formale (alternanța școală - muncă, 30% din timp 

este dedicat activităților de laborator) precum și resurse și instrumente utilizate în școlile din Italia în 

procesul instructiv-educativ de către profesorii debutanți, resurse și instrumente care pot fi transferate 

și în școlile noastre.  Cunoștințele teoretice au o mare legătura cu viața reală a elevilor. Elevii  participă 

activ, într-o atmosferă stimulativă și emulativă în procesul didactic, conversația euristică fiind 

bidimensională, în sensul că nu numai profesorul întreabă și elevul răspunde, ci și invers, elevul 

întreabă și profesorul răspunde. 

Asistențele la ore s-au coroborat cu: 

 Prezentarea sistemelor de învățământ din Italia și din România (descriere, legislația  

în domeniu, relații instituționale, relația cu mediul de afaceri și antreprenorial). 

 Prezentarea unor inovații în ceea ce privește soluțiile de integrare a educației formale  

cu educația non-formală: situația în Italia și experiențele de network educaționale. 

 Analiza comparativă a curriculumului aplicat în învățământul de stat/privat  

preuniversitar și superior în vederea identificării metodelor şi tehnicilor de formare a personalului, 

întăririi competenţelor cheie în rândul elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii. 

 Analiza unor modele de formare în predarea centrată pe elev: metoda de predare  

”classecapovolta”, dezvoltarea creativității elevilor, controlul sentimentelor negative ale elevilor, 

terapia prin artă, dinamica lucrului pe grupe de elevi/curriculum diferențiat. 

 Prezentarea  modelului: ”La pedagogia dell amore contro la dispersione scolastica”, 

considerându-se că rezultatele școlare nu trebuie puse pe seama familiei, în schimb, comportamentul 

are rădăcini în familie etc. care s-au bucurat de atenția participanților, generând dezbateri interesante 

și eficiente pentru relația inspector- profesori debutanți. 

Ca urmare a participării la acest proiect a crescut preocuparea  privind activitatea de formare a 

profesorilor debutanți, știindu-se că numai  în școală se poate învăța ce înseamnă a fi profesor, 

competența de specialitate dobândită în facultate trebuie complinită cu cea metodică operaționalizată 

prin activitatea la clasă, care presupune, pe lângă competența științifică și dragoste pentru copii, 

agreabilitate, deschidere,  răbdare, stăpânire de sine, dorința de a ajuta, sociabilitate, încredere, 

capacitate de a înțelege problemele, empatie  etc. Pentru activitatea de sprijin a cadrelor didactice 

debutante pentru integrarea rapidă și eficientă în sistemul de învățământ preuniversitar, s-au realizat 

activități diverse: 

 Activități formative numai cu profesorii debutanți urmărind: proiectarea, realizarea unei 

lecții, evaluarea. 
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 Organizarea, la nivelul fiecărui sector, de lecții deschise prezentate de profesorii cu 

expertiză. 

 Consilierea profesorilor debutanți, în cadrul programului de permanență. 

 Organizarea de inspecții pentru profesorii debutanți urmărindu-se: 

 Evaluarea capacității cadrului didactic debutant inspectat de a proiecta și a utiliza strategii 

didactice corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe; 

 Evaluarea competențelor cadrului didactic debutant inspectat de a utiliza metode de învăţare 

diferenţiată; 

 Consilierea cadrului didactic debutant inspectat în legătură cu utilizarea de metode de învăţare 

diferenţiată; 

 Consilierea cadrului didactic debutant inspectat în legătură cu realizarea activităților de  

planificare și proiectare didactică; 

 Evaluarea competențelor cadrului didactic debutant inspectat de a elabora, pe baza unei lecturi 

personalizate a programei şcolare, planificările calendaristice și proiectarea unităţilor de 

învăţare; 

 Consilierea cadrului didactic debutant inspectat în legătură cu proiectarea și utilizarea unor 

strategii didactice corespunzătoare învăţământului modern bazat pe competenţe; 

 Evaluarea capacității cadrului didactic debutant inspectat de a integra TIC in lecții, de a utiliza 

platforme educaționale, softuri didactice și mijloace didactice moderne; 

 Consilierea cadrului didactic debutant inspectat în legătură cu integrarea TIC în lecţii și 

utilizarea de platforme educaționale, softuri didactice și mijloace didactice moderne; 

 Evaluarea capacității cadrului didactic debutant inspectat de a integra elementele de evaluare 

în cadrul activităților de predare-învățare; 

 Consilierea cadrului didactic debutant inspectat în legătură cu integrarea elementelor de 

evaluare în cadrul activităților de predare-învățare; 

      Pentru noi constituie o permanentă preocupare integrarea eficientă a profesorilor debutanți, ținând 

seama de cei patru piloni pe care se sprijină educația ( conform raportului către UNESCO al Consiliului 

Internațional pentru Educație) : 

 A învăța să știi. 

 A învăța să faci. 

 A învăța să trăiești împreună cu alții. 

 A învăța să fii.                                                                  Ileana Sanda, 

Inspector școlar pentru limba și literatura română 
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III. DOCUMENTE  CURRICULARE 

Daniela Elena Ioniță 

Inspector școlar pentru învățământ primar 

 

Activitatea didactică, ca ansamblu de acțiuni, procese și operații, ca un demers programat 

depinde de intențiile urmărite, de resursele existente, de desfășurarea procesului de învățământ, de 

activitatea de proiectare si planificare. 

1. Planul-cadru de învăţământ 

Planul-cadru de învăţământ este un document oficial în care se structurează conţinuturile 

învăţării pe nivele şi profiluri şcolare, stabilind numărul de ore minim şi maxim pentru fiecare 

disciplină sau arie curriculară. În acelaşi timp, planul de învăţământ include concepţia pedagogică ce 

fundamentează ştiinţific procesul instructiv-educativ la nivel naţional. Acesta este elaborat de către o 

echipă formată din persoane aflate la diferite niveluri de decizie. 

În cadrul Reformei învăţământului în România, Comisia de elaborare a Planului de învăţământ 

a finalizat în anul 1998 un proiect curricular care propune gruparea obiectelor de studiu pe şapte arii 

curriculare, pentru învăţământul preuniversitar. În present, planul cadru cuprinde: 

1. Limbă şi comunicare - limba şi literatura maternă, limbi şi literaturi străine, limbi şi literaturi clasice; 

2. Matematică şi ştiinţe ale naturii - matematică, ştiinţe, fizică, chimie, biologie; 

3. Om şi societate -istorie, geografie, educaţie civică, economie, psihologie, filozofie, logică etc. ; 

4. Arte – educaţie plastică, educaţie muzicală; 

5. Educație fizică, sport și sănătate – educaţie fizică şi sport; 

6. Tehnologii - abilităţi practice, educaţie tehnologică, informatică, TIC etc.; 

7. Consiliere şi orientare. 

Ariile curriculare reprezintă grupări de discipline care au în comun anumite obiective de 

formare. Raportul între ariile curriculare se modifică în funcţie de vârsta elevilor şi de specificul 

ciclurilor curriculare. 

Ciclurile curriculare reprezintă periodizări ale şcolarităţii, grupând mai mulţi ani de studiu, care 

au în comun anumite finalităţi. Planul-cadru de învăţământ românesc stipulează constituirea 

următoarelor cicluri curriculare: 

1. Ciclul achiziţiilor fundamentale (grupa pregătitoare din grădiniţă şi clasele I-II) care-şi propune 

acomodarea la cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea iniţială. 
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2. Ciclul de dezvoltare (clasele III-VI) – formarea capacităţilor de bază necesare pentru continuarea 

studiilor. 

3. Ciclul de observare şi orientare (clasele VII-IX) – orientarea în vederea optimizării opţiunii şcolare 

şi profesionale ulterioare. 

4. Ciclul de aprofundare (clasele X-XI) – aprofundarea studiului în profilul şi specializarea aleasă, 

asigurînd, în acelaşi timp, o pregătire generală. 

5. Ciclul de specializare (clasele XII-XIII) – prespecializarea în vederea integrării eficiente în 

învăţământul universitar de profil sau pe piaţa muncii. 

Organizarea planului de învăţământ pe arii curriculare oferă ca avantaje: 

• posibilitatea integrării demersului monodisciplinar actual într-un cadru interdisciplinar, 

• echilibrarea ponderilor acordate diferitelor domenii şi obiecte de studiu, 

• concordanţa cu teoriile actuale privind procesul, stilul şi ritmurile învăţării, 

• continuitatea şi integralitatea demersului didactic pe întreg parcursul şcolar al fiecărui elev. 

Acest plan cadru este elaborat şi aprobat de Ministerul Educaţiei Naționale  și Cercetării Științifice 

este respectat de toate cadrele didactice din sistemul de învăţământ românesc.  

 

2. Programa şcolară 

Programa şcolară este un document care are în centrul activităţii didactice ideea de programare 

a demersului didactic către realizarea obiectivelor. Termenul de curriculum derivă din limba latină 

(drum către) şi semnifică în sens larg proiect educativ ce presupune relaţii între obiective, conţinuturi, 

strategii, evaluare, iar în sens restrâns curriculum se identifică cu conţinutul predat-învăţat-evaluat. 

Programa şcolară ca element al curriculumului naţional descrie oferta educaţională a unei discipline 

pentru un parcurs şcolar determinat. 

Noile programe şcolare realizate pe arii curriculare se deosebesc de programele tradiţionale 

prin: 

- tipul de abordare a conţinutului domeniului ca perspectivă şi obiective; 

- se precizează obiectivele pentru fiecare an de studiu al ariei respective; 

- sunt sugerate temele opţionale la alegerea profesorului sau la decizia şcolii; 

- se fac sugestii privind metodologiile de predare şi evaluarea elevilor în funcţie de standardele 

naţionale de evaluare (se precizează nivelul minim, maxim şi mediu de performanţă). 
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Observaţii: 

• Noile programe şcolare sunt construite pe principiul flexibilizării şi descentralizării curriculare, 

oferind profesorilor posibilitatea conceperii unor trasee curriculare diferenţiate şi personalizate. 

Concret, alături de curriculumul nucleu sau obligatoriu (65-70%), există curriculum la decizia şcolii 

(35-30%) care presupune libertatea opţiunilor pentru anumite activităţi didactice, în funcţie de 

specificul zonei geografice sau al comunităţii din care face parte şcoala. 

• Între programa şcolară şi planul-cadru trebuie să existe unitate, în sensul că obiectivele, tematica şi 

standardele pe care le pretinde programa trebuie să corespundă calitativ şi cantitativ normelor precizate 

în planul de învăţământ. 

 

Proiectarea demersului didactic 

De la modelul “magister dixit” la libertatea totală a “Şcolii active”, de la o abordare de tip 

autocrat la una democratică, activitatea de predare a fost privită de curentele pedagogice ale secolului 

al XX-lea în maniere extrem de diverse. Înţelegem prin predare, activitatea învăţătorului/profesorului 

de organizare şi conducere a ofertelor de învăţare care au drept scop 

facilitarea şi stimularea învăţării eficiente la elevi. Pentru ca predarea să se manifeste cu adevărat în 

spiritul acestei accepţii, ea necesită proiectarea - gândirea în avans a derulării evenimentelor în clasă. 

Proiectarea demersului didactic este acea activitate desfăşurată de învăţător/ profesor care constă în 

anticiparea etapelor şi a acţiunilor concrete de realizare a predării. Acest proces ar trebui să fie condus 

de următoarele întrebări: 

DE ce se învaţă?         Competenţe specifice 

CE se învaţă?  Conţinuturi: cunoştinţe, deprinderi, atitudini, valori, sentimente 

CUM se învaţă?     Activităţi de învăţare 

CÂND se învaţă? Condiţii potrivite pentru aplicare 

Competenţele specific și cunoştinţele sunt extrase din programă, acesta fiind documentul curricular 

reglator. 

Activităţile de învăţare ca şi condiţiile pentru aplicare sunt în responsabilitatea profesorului, iar decizia 

are la bază cunoaşterea dezvoltării copilului, cunoaşterea psihologiei sociale a grupurilor mici, precum 

şi a unor aspecte din sociologie. 

Proiectarea presupune parcurgerea etapelor următoare: 

• Lectura, înţelegerea şi interpretarea programei; 

• Stabilirea unităţilor de învăţare; 

• Planificarea calendaristică orientativă; 
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• Proiectarea unităţilor de învăţare; 

• Proiectarea lecției. 

 

3. Planificarea calendaristică 

Planificarea calendaristică se elaborează pe baza programelor şcolare, şi a planului de 

învăţământ. Acest document managerial este elaborat de fiecare cadru didactic în parte, la începutul 

anului şcolar pentru fiecare disciplină predată, la fiecare clasă. După ce a fost elaborată, planificarea 

calendaristică va fi aprobată de şeful de catedră/comisie metodică şi de directorul şcolii. 

În elaborarea planificării calendaristice se realizează asocieri între competenţele specifice şi 

conţinuturi în cadrul unităţilor de învăţare. De asemenea, se stabileşte succesiunea de parcurgere a 

unităţilor de învăţare, alocarea timpului necesar pentru fiecare unitate de învăţare în funcţie de 

obiective, conţinuturi, nivelul clasei, stil de predare. 

Unitatea de învăţare este privită ca ansamblu de lecţii, congruent din punct de vedere al 

obiectivelor urmărite, unitar din punct de vedere tematic (al conţinutului disciplinar), cu activităţi 

adecvate, subordonate obiectivelor şi desfăşurându-se într-un mediu cu resurse specifice. 

În cazul programelor centrate pe competenţe, responsabilitatea faţă de abilităţile create elevilor 

sporeşte de asemenea, profesorul elaborând activităţi de învăţare potrivite. În aceste condiţii este 

necesar ca profesorul/învăţătorul să aibă o imagine de ansamblu bine conturată asupra întregului 

curriculum alocat unui an de studiu. Considerăm că identificarea unor teme majore şi organizarea 

conţinuturilor în jurul acestora oferă o astfel de imagine într-o manieră mult mai clară decât 

enumerarea unei succesiuni de lecţii. De aici, opţiunea pentru organizarea procesului de învăţământ în 

unităţi de învăţare. 

Planificarea calendaristica este un document administrativ care asociază într-un mod 

personalizat elemente ale programei (obiective de referință și conținuturi) cu alocarea de timp 

considerată optimă de către profesor/ învățător pe parcursul unui an școlar. Ea presupune: 

• asocierea competențelor specifice la conținuturile specifice 

• împartirea în unitati de învățare, 

• stabilirea succesiunii de parcurgere a unităților de învățare, 

• alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de învățământ în concordanță cu 

obiectivele de referință și conținuturile vizate. 
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Planificarea calendaristică se realizează ţinând cont de următoarele elemente: 

Unitatea de 

învățare 

Competenţe 

specifice 

Conținuturi Nr. de ore 

alocate 

Săptămâna Observații 

      

 

4. Proiectarea unităţii de învăţare  

Reprezintă cea mai importantă activitate de structurare a demersului didactic. 

Proiectul unităţii de învăţare are următoarea structură: 

Conținuturi 

(detalieri) 

Competenţe 

specifice 

Activități de 

învățare 

Resurse Modalități de 

evaluare 

Observații 

      

 

În rubrica referitoare la Conţinuturi apar detalieri ale conţinuturilor – din programa şcolară - 

abordate în cadrul unităţii de învăţare. 

În rubrica Competenţe specifice sunt indicate acelea care urmează a fi urmărite prin demersul 

didactic. Este deosebit de important să se realizeze un echilibru, în cadrul unităţii de învăţare, între 

numărul competenţelor specifice, tipul acestora, precum şi numărul conţinuturilor. 

Activităţile de învăţare sunt elaborate pentru a se atinge , a se dezvolta competenţele specifice 

enumerate. Pot fi completate/ modificate corespunzător cu strategia propusă. Forma de prezentare a 

activităţii trebuie să fie inteligibilă pentru nivelul de dezvoltare al elevilor cărora îi este adresată. 

Rubrica Resurse cuprinde specificări de mijloace didactice, de timp, de loc, forme de 

organizare a clasei etc. Fiecărei activităţi de învăţare i se asociază acele resurse adecvate pentru 

realizarea demersului didactic. 

În rubrica Evaluare se menţionează metodele/ instrumentele de evaluare aplicate pe parcursul 

unităţii de învăţare pentru identificarea achiziţiilor fiecărei activităţi de învăţare. Unitatea de învăţare 

se finalizează prin evaluare sumativă. Proiectarea activităţii de evaluare se realizează concomitent cu 

proiectarea demersului de predare/ învăţare. 

Planificarea calendaristică, unităţile de învăţare precum şi timpul alocat parcurgerii fiecăreia 

dintre ele se stabilesc la începutul anului. Este recomandabil ca proiectarea unităţilor de învăţare să se 

realizeze pe parcurs deoarece, în acest fel, proiectul va fi cu atât mai aproape de realitatea clasei şi a 

nivelului cunoaşterii atins de către elevi, la momentul aplicării acestuia. 
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5. Proiectarea lecției  

Elementul mai concret decât proiectul unității de învăţare îl constituie proiectul activităţilor 

didactice. Activităţile didactice se pot organiza în cadrul instituţiei şcolare, în afara insituţiei şcolare 

(activităţi extraşcolare), se pot organiza având în vedere conţinuturi prevăzute ca obligatorii în 

programă, dar şi pe baza conţinuturilor din afara curriculumului (activităţi extracurriculare). Vom 

aborda mai departe cel mai frecvent mod de realizare a activităţii didactice, lecţia. 

Cel mai utilizat mod de organizare a instruirii este lecţia. Tipurile şi variantele ei structural-

funcţionale sunt determinate de obiective, conţinuturi (cognitive, afectiv-voliţionale, psihomotrice, 

trăsături de personalitate şi caracter) etc. 

Tipurile de lecţii pot fi diferenţiate după mai multe criterii, astfel: 

• după metodele predominant utilizate sunt: lecţii de descoperire inductivă/ deductivă/ transductivă, 

lecţii prelegere, problematizare, de comunicare etc., 

• după ponderea activităţii actorilor educaţionali pot fi: lecţii în care predomină activitatea profesorului, 

lecţii în care predomină activitatea elevilor, lecţii în care predomină activitatea unor specialişti invitaţi 

etc., 

• după sarcinile didactice fundamentale putem aminti: lecţii de transmitere/ dobândire de cunoştinţe, 

de formare de priceperi şi deprinderi, de sistematizare şi recapitulare, de evaluare, mixtă. 

Toate aceste lecţii sunt de predare-învăţare-evaluare pentru că în toate aceste tipuri se regăsesc 

aceste activităţi, dar predomină în fiecare altă sarcină didactică. 

Momentele (etapele) lecţiei nu sunt stabilite printr-o normă didactică. Acestea nu sunt parcurse 

într-o ordine anume, dar sunt specifice pentru fiecare tip de lecţie. 

În cadrul lecţiei un rol important îl are strategia didactică. Strategia didactică este modul de 

abordare a învăţării şi predării, mod de combinare a resurselor (ansamblu de metode, forme de 

organizare, materiale şi mijloace didactice) în vederea atingerii obiectivelor. 

Formele de organizare pot fi – frontal, individual, pe grupe, în perechi etc. 

Mijloacele de învăţământ reprezintă ansamblul de resurse sau instrumente materiale şi tehnice 

produse, adoptate sau selectate. În funcţie de concepţia pedagogică, de obiective, de natura 

conţinutului, de tipul de experienţă de învăţare propusă elevilor, de specificul disciplinei, de dotarea 

materială şcolii, de timp etc. putem apela la strategii inductive, deductive, analogice, mixte, 

algoritmice, nealgoritmice, semialgoritmice, teoretice sau practice, interdisciplinare sau 

monodisciplinare, frontale, individuale etc. 
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Metoda vizează calea necesară pentru atingerea obiectivelor procesului didactic. Corelaţiile 

posibile dintre obiectivele de conţinut – tipurile de acţiuni realizate de elev – metodele disponibile, 

demonstrează capacitatea acestora din urmă de a reacţiona diferenţiat la sarcini de învăţare. 

 de-a treia componentă a procesului didactic (predare – învăţare - evaluare) este la fel de 

importantă ca predarea şi învăţarea, fiind interdependente (pentru a învăţa continuu, ne evaluăm nivelul 

cunoaşterii anterioare). 

Evaluarea şcolară este procesul prin care se delimitează, se obţin şi se furnizează informaţii 

utile, permiţând luarea unor decizii ulterioare. Actul evaluării presupune două momente: măsurarea şi 

aprecierea rezultatelor şcolare. Măsurarea consecinţelor instruirii constă în operaţia de cuantificare a 

rezultatelor şcolare, atribuirea unor simboluri calitative unor elemente achiziţionate, presupune o 

determinare obiectivă, nu implică emiterea unei judecăţi de valoare. Aprecierea, în schimb, presupune 

emiterea unei judecăţi de valoare. Precizăm că evaluarea nu se realizează numai pentru a măsura, a 

verifica, a aprecia nivelul cunoştinţelor, ci şi pe cel al dezvoltării deprinderilor, priceperilor, 

abilităţilor, atitudinilor şi comportamentelor, valorilor, conduitelor. 

Modelul de proiectare curriculară a activităţii didactice (lecţiei etc.) nu exclude, ci, din contră, 

presupune creativitatea profesorului. Avem în vedere capacitatea sa de adaptare continuă la 

schimbările curente care apar pe parcursul oricărei activităţi.  

Planificarea globală a activităţii didactice (conceperea activităţii didactice) presupune: 

 Stabilirea obiectivelor operaţionale/ concrete (deduse din scopul activităţii şi din competențele 

specifice stabilite la nivelul programei şcolare) - schema de elaborare: acţiunile elevului 

(observabile, evaluabile); resursele necesare (conţinut – metodologie - condiţii de 

instruire/învăţare: interne - externe); modalităţile de evaluare (iniţiale - pe parcursul activităţii - la 

sfârşitul activităţii); 

 Conţinutul de predat-învăţat-evaluat (corespunzător competentelor specifice şi 

operaţionale/concrete); 

Realizarea activităţii didactice: 

Scenariul didactic (orientativ / deschis): 

- evenimentele didactice / corespunzător tipului de lecţie; 

- reactualizarea unor cunoştinţe, capacităţi, strategii cognitive; 

- prezentarea/ crearea unor probleme, situaţii-problemă; 

- dirijarea învăţării prin: strategii de comunicare-învăţare; strategii de cercetare-învăţare; strategii de 

acţiune-învăţare; strategii de programare-învăţare (instruire programată, instruire asistată pe 

calculator); 
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- evaluarea soluţiilor adoptate pentru rezolvarea problemelor, pentru rezolvarea situaţiilor-problemă; 

- fixarea soluţiilor/ răspunsurilor prin aprofundare în condiţii de interpretare, aplicare, analiză - sinteză, 

evaluare critică (aprecieri globale - individuale); 

- stabilirea temelor pentru acasă: generale - individualizate; recomandări metodologice, bibliografice. 

Etapele lecţiei: 

R. Gagné (Principii de design al instruirii, Bucureşti, EDP, 1977) s-a ocupat de teoria 

proiectării didactice (design instrucţional), ceea ce a adus o mai mare supleţe în structura internă a 

lecţiei. Evenimentele propuse de el sunt, în general, valabile pentru lecţia mixtă; astfel, în funcţie de 

sarcina didactică de bază, etapa de dirijare a învăţării poate fi cu uşurinţă adaptată oricărei variante de 

lecţie (dobândire de cunoştinţe, consolidare, recapitulare-sistematizare, formare de priceperi şi 

deprinderi, evaluare). Acestea sunt următoarele: captarea şi păstrarea atenţiei, enunţarea 

(comunicarea) obiectivelor urmărite, reactualizarea elementelor învăţate anterior, prezentarea 

materialului stimul (materiei noi), asigurarea „dirijării învăţării”, relevanţa (măsurarea) 

rezultatelor, a performanţelor (verificarea), asigurarea conexiunii inverse (feed-back-ului) pentru 

corectitudinea performanţei, evaluarea rezultatelor (performanţei), fixarea (retenţia) celor învăţate, 

transferul (aplicarea cunoştinţelor) şi eventual şi altele (de exemplu, enunţarea temelor pentru acasă). 

În cele ce urmează prezentăm etapele/componentele de bază ale structurii lecţiei mixte, întrucât 

ea combină sarcinile didactice de bază. Acestea sunt: 

Moment organizatoric: profesorul trebuie să se asigure nu numai de liniştea necesară - condiţii 

minimale: elevii au cărţi, au cu ce să scrie, pe ce să scrie, chiar dacă nu le utilizează în momentul 

respectiv. 

Captarea atenţiei (moment de ordin psihologic): atenţia, efortul cognitiv al elevilor să fie orientat spre 

ceea ce vrea profesorul să realizeze; apel la motivaţia elevului, trezirea unor interese specifice, apel la 

curiozitatea intelectuală, cu ajutorul unor elemente de problematizare (să declanşeze o contradicţie 

cognitivă, printr-o situaţie problemă). 

Reactualizarea cunoştinţelor anterioare: poate fi realizată prin: verificarea temelor: global, cantitativ 

sau din punct de vedere calitativ, reactualizarea acelor concepte, principii, definiţii, teorii pe care 

profesorul le consideră utile, semnificative şi relevante pentru o nouă învăţare; este o condiţie a 

învăţării conştiente şi active. 

Dirijarea învăţării sau Comunicarea (asimilarea) noilor cunoştinţe: este etapa cu durata cea mai mare 

în care se desfăşoară activitatea dominantă (transmitere de cunoştinţe, formarea unor abilităţi, 

repetarea şi sistematizarea cunoştinţelor, evaluarea). În această etapă profesorul realizează, pe rând, 

diferite activităţi, fiecare presupunând o metodologie specifică. De pildă, prezentarea conţinutului 
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poate fi realizată prin următoarele trei modalităţi: prezentare activă (acţională), prezentare iconică 

(mijlocită de substitute ale realităţii): imagini figurative sau grafice, scheme privind bilanţul, 

organigrama etc., prezentare simbolică: pe bază de simboluri verbale sau scrise (formule matematice 

pentru indicatorii economici). Metodele cel mai des utilizate sunt cele bazate pe comunicare orală 

(expunerea, conversaţia) şi scrisă (munca cu manualul, lectura rapidă). Dirijarea învăţării presupune şi 

adaptarea permanentă la situaţia concretă de instruire.  

Fixarea noţiunilor esenţiale: vizează repetarea, în forme variate, pentru a se asigura extinderea 

sistemului de legături între noţiuni. Presupune rezumarea şi sistematizarea volumului de informaţii, 

formularea de sarcini diferite mai ales din mijlocul lecţiei care să menţină starea de activism în procesul 

învăţării/repetării. 

Conexiunea inversă (feed-back): este un tip specific de interacţiune didactică prin care se solicită 

dovedirea însuşirii unui conţinut înainte de a permite achiziţionarea altuia; operează o diagnosticare a 

unui rezultat în vederea introducerii unor secvenţe cu rol corectiv şi ameliorativ sau cu scopul refacerii 

programului ce a produs disfuncţia constatată: explicaţii, exerciţii suplimentare, schimbarea ritmului 

de studiu, analiza unor greşeli tipice, noi intervenţii (revizii, ajustări, inovaţii spontane) suplimentare 

cu rol corectiv asupra acţiunilor de suprasolicitare/subsolicitare realizate prin predare. 

Verificarea şi aprecierea rezultatelor: implică o evaluare care se deosebeşte de conexiunea inversă 

prin faptul că scopul său imediat este acordarea de note şi calificative, pe baza operaţiilor de măsurare 

şi de apreciere a rezultatelor obţinute. Este etapa de confruntare a rezultatelor obţinute cu obiectivele 

propuse. Această confruntare este posibilă, întrucât elaborarea instrumentelor de măsurare2 se face pe 

baza obiectivelor lecţiei, considerate „criterii de reuşită”. 

Transferul cunoştinţelor: este o etapă aflată în legătură cu formularea obiectivelor operaţionale („ce 

ştiu să facă elevii cu ceea ce ştiu”) care constă în posibilitatea efectuării unor extensii a cunoştinţelor 

la situaţii diferite de cele în care s-a realizat învăţarea lor. Transferul cunoştinţelor este facilitat de 

însuşirea temeinică a sistemelor de noţiuni specifice mai multor domenii de activitate, de priceperile 

şi deprinderilor intelectuale formate, precum şi de întărirea pozitivă a celor învăţate. 

Tema pentru acasă: Importanţa acestei etape derivă din faptul că îşi propune aprofundarea 

cunoştinţelor pe baza situaţiilor de învăţare oferite în clasă. Prin specificul său, ca activitate 

independentă, tema pentru acasă fixează şi perfecţionează deprinderile de muncă intelectuală. 
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RELAȚIILE CU PĂRINȚII ȘI CU COMUNITATEA LOCALĂ 

1. RELATIILE CU PĂRINȚII 

Georgeta-Aneta Băcioiu 

 

Moto:„Dragi părinți și  profesori, timpul  trece  și e  posibil să 

 ne îndepărtăm unii de alții, dar să nu uitați niciodată că  

nimeni  nu  moare,  atunci când trăiește în inima cuiva” 

(Augusto Cury - Părinți străluciți, profesori fascinanți) 

 

Cunoașterea tuturor factorilor care favorizează sau perturbă traseul spre reușita școlară constituie un 

obiectiv principal al profesorului de succes pentru realizarea performanțelor propuse în activitatea didactică.  

Din multitudinea acestor factori, calitatea celor socio-familiali se individualizează prin  însemnătatea 

deosebită pe care o au asupra evoluției viitorului adult.  

Mediul economic din care provine elevul, nivelul de instruire al părinților, bagajul de obiceiuri/valori 

comportamentale asimilate în familie, motivația pentru instruire, se constituie în variabile pe care educatorul 

trebuie să le cunoască, întrucât acestea influențează, uneori în mod decisiv, direcționarea spre succesul sau 

eșecul școlar. O şcoală performantă este o şcoală în care este promovată, susţinută şi dezvoltată o legătură 

puternică între cadre didactice şi părinţi. O relaţie bună părinte – profesor se corelează cu performanţa şcolară 

bună a copilului. „Buna relație” însemnă o comunicare constantă care implică toate mijloacele disponibile şi 

vizează atât aspectele negative - pentru a găsi căile adecvate de remediere, - cât, mai ales, aspectele pozitive 

ce creează motivația dezvoltării cu succes a următoarelor proiecte. 

Se evidențiază în mod clar faptul că acei elevi care întâmpină dificultăți în adaptarea școlară - din 

cauza mediului economic sau cultural redus al familiei, a lipsei de aspirații profesionale etc. – ar trebui să 

beneficieze de o educație realizată de formatori cu înaltă pregătire profesională, pedagogică și  psihologică, 

cu abilități în comunicare și în identificarea căilor de evitare a eșecului. Totodată nu trebuie uitat faptul că 

părinţii au nevoie de un sprijin puternic din partea şcolii pentru a se implica eficient în procesul educativ. 

Una dintre primele modalități de atragere a părinților către școală este dată de stabilirea unor relații 

corecte și oneste, realizată de pe o poziție în care cadrul didactic dovedește competență și responsabilitate. 

Comportamentul cadrului didactic în clasă, în școală și în spațiul extrașcolar, limbajul folosit în relațiile cu 

elevii și familiile acestora, cu alte cuvinte întreaga sa conduită are drept consecință credibilitatea sa ca dascăl. 

Îmbrățișând această „meserie”, formatorul din educație se cuvine să știe că este o persoană publică cu 

semnificație de reper moral. Rolul de său nu se încheie la ieșirea din incinta unității de învățământ. Fără să 
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depindă de locație sau eveniment, încălcarea valorilor/normelor/așteptărilor pe care societatea le are de la un 

educator, au drept efect discreditarea sa ca și cadru didactic - pregătirea metodică, didactică, pedagogică și de 

specialitate trecând astfel în umbra imaginilor create de comportamentul inadecvat. Din aceste motive 

debutantul în cariera didactică este necesar să conștientizeze și să își asume calitățile și responsabilitățile pe 

care le impun meseria de dascăl.  

Gestionarea corectă a evenimentelor deosebite din viața școlii sau a clasei, a situațiilor delicate apărute 

câteodată în comportamentul elevilor și/sau în atitudinea acestora față de învățătură se realizează prin 

selectarea, atragerea și includerea progresivă a principalilor factori implicați în educație - grupul de elevi, 

colectivul cadrelor didactice, părinți. Deoarece mediul extrașcolar/familial are o influență majoră în evoluția 

unui copil, comunicarea continuă cu părinții creează pârghiile necesare de propagare a valorilor morale și 

culturale însușite la școală în comportamentul viitorului adult.  

Abordările contemporane în educaţie impun, ca şi condiţie obligatorie, ca profesorii să stabilească 

relaţii de cooperare cu părinţii elevilor, cu familiile acestora, rolul lor nelimitându-se doar la educaţia din 

timpul orelor de curs.  

În toate cazurile de interacționare etica trebuie să fie pe primul plan. Delimitarea relațiilor personale 

de cele profesionale este foarte importantă în domeniul educațional. Acceptarea unor cadouri ce depășesc 

caracterul de simbol, prieteniile cu părinții (sau elevii), prezintă riscul creării unor tensiuni nedorite în 

colectivele claselor, prin punerea sub semnul întrebării a obiectivității cadrului didactic. 

Colaborarea cu părinții trebuie să se dezvolte prin activități suple, formale și non formale, de educare 

a educatorilor-părinți. Printre acțiunile pedagogice cu părinții, practica a demonstrat că  pot fi eficiente: 

consultațiile, discuțiile individuale și cu comitetul de părinți, adunările însoțite expuneri și discuții pe diverse 

teme privind legislația în educație sau teme psihopedagogice (de tipul: cunoașterea particularităților de vârstă 

și individuale ale școlarilor, condițiile necesare învățării eficiente, organizarea timpului liber etc.), lectorate - 

realizate prin invitarea unor specialiști, cu subiecte ce privesc creșterea și educarea copiilor, educația sexuală 

- ș.a.  

În toate relațiile pe care cadrul didactic le stabilește cu părinții (și nu numai cu aceștia!), asigurarea 

eficienței acțiunilor este dată și de respectarea unor principii ce pornesc de la  decența ținutei vestimentare și 

continuă cu cea comportamentală/verbală concretizată prin: nonagresivitate, nondiscriminare, încurajare, 

oferirea bunului model/bunelor practici, motivare, coerenţa între comunicarea verbală şi comunicarea 

nonverbală, încredere, empatie etc. 

Nu trebuie uitat nici un moment faptul că evoluţia copiilor este puternic influenţată  - atât în prezent, 

cât şi în viitor, - de modul în care se dezvoltă relaţia de parteneriat între cadru didactic și părinte. Aceștia, 
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împreună, trebuie să sprijine copiii în a-şi planifica activităţile, în a-şi dezvolta interesul pentru diferite 

domenii, pentru a le oferi permanent oportunităţi atractive de învăţare. 
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Motto: ,, Meseria de profesor este o mare şi frumoasă profesiune, care nu seamană cu nici o alta, o 

meserie care nu se părăseşte seara, odată cu hainele de lucru. O meserie aspră şi plăcută, umilă şi 

mîndră, exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu e permisă, unde pregătirea excepţională 

este abia satisfăcătoare, o meserie care epuizează şi înviorează, ingrată şi plină de farmec » (Victor 

Hugo) 

 

V.EVOLUȚIA ÎN CARIERĂ 

Mona Tabacu 

 

 

1. DE CE O CARIERĂ DIDACTICĂ? 

În marea majoritatea țărilor europene, există mai puțini profesori în grupele de vârstă  

sub 40 de ani decât în grupele de vârstă superioare. În învățământul secundar, imaginea îmbătrânirii 

forței de muncă din domeniul didactic este în mod deosebit pronunțată: Aproape jumătate din profesori 

au vârsta peste 50 ani în Italia. Mai mult decât atât, procentul de profesori în grupa de vârstă sub 30 de 

ani este deosebit de scăzut în Germania, Italia și Suedia. Această situație, combinată cu un număr în 

scădere al aplicanților pentru formare în domeniul didactic, ar putea conduce la o lipsă de profesori, 

fiind astfel necesare mai multe persoane calificate care să intre în profesia didactică. Vârsta medie a 

profesorilor din învăţământul gimnazial din România este de 42 de ani. Doar 14% dintre profesori au 

vârsta sub 30 de ani, în timp ce 27% au peste 50 de ani. 

Observăm procentul scăzut de tineri care aleg în ultimul timp să urmeze o carieră didactică și 

ne întrebăm ce anume i-ar putea motiva să se îndrepte către aceasta. 

În studiul Why did you select teaching as a career? Teachers of color tell their stories, autoarea, 

J. Gordon (The Educational Resources Informazion Center – ERIC, 1993) a identificat următoarele 

motive pentru care unii absolvenți aleg o carieră didactică: 

- influenţa provenită de la familiile subiecţilor; 

- influenţa exercitată de către prieteni; 

- influenţa provenită de la un model pozitiv de cadru didactic; 

- influenţa provenită de la un model negativ de cadru didactic; 

- necesitatea de „a face o diferenţă” – în sensul sprijinirii comunităţii din care provin, de a oferi şanse 

egale de dezvoltare elevilor; 
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- „chemarea” resimţită spre profesiunea didactică (sau vocaţia pedagogică); 

- iubirea faţă de copii/oameni/pasiunea pentru predare; 

- vacanţele lungi şi plăcerea de a învăţa 

Sunt cadrele didactice o categorie socioprofesională aparte, sunt definitorii câteva elemente 

centrale atât la nivel naţional cât şi la nivel internaţional? O serie de studii tind să ne dea dreptate, să 

confirme o astfel de aserţiune: spre exemplu, R. Zimmerman (1968) descrie structura motivaţională a 

cadrelor didactice în următorii termeni: (1) aşteptări educaţionale înalte; (2) motivaţii economice 

şi aşteptări financiare reduse; (3) nevoia unor standarde etice înalte; (4) nevoia de a comunica fapte şi 

idei altor persoane la un nivel interpersonal. 

În studiul UNESCO, intitulat Teacher Motivation, Compensation and Working Conditions, 

International Institute for Educational Planning, Paris, 2006, următoarele motive sunt satisfăcătoare 

pentru cadrul didactic, ca elemente de echilibrare şi de susţinere a dezvoltării în carieră: (1) dedicarea 

pentru profesie şi pentru activitatea cu copiii; (2) succesul obţinut în sala de clasă – recompensele 

profesionale pe care cadrul didactic le primeşte prin aceea că observă realizările elevilor; (3) statusul 

obţinut în comunitate, prin aceea că exercită o profesie respectată; (4) Pregătirea obţinută prin formarea 

iniţială şi continuă în domeniu; (5) condiţii de muncă favorabile exercitării în bune condiţii a profesiei 

(unde intră atât disponibilitatea materialelor didactice necesare cât şi sprijinul oferit din partea 

managementului şcolar, implicarea părinţilor etc.); şi (6)posibilitatea de promovare şi avansare în 

carieră. 

În anul 2001 chestionarul Status of the American Public School Teacher elaborat sub egida 

National Education Association a cerut intervievaţilor să răspundă selectând dintr-o listă de opţiuni 3 

astfel de elemente importante pentru decizia de a alege initial profesia de cadru didactic şi alte trei 

elemente care sunt definitorii pentru decizia actuală, de a rămâne în interiorul acestei profesii. Cele 

trei valori majore au fost identificate în ordine:(1) Dorinţa de a lucra cu persoane tinere (73% dintre 

cei care au răspuns au optat pentru acest motiv); (2) Valoarea şi semnificaţia educaţiei în societate 

(44%); şi interesul pentru un anumit domeniu (36%). 

Un alt studiu ne relevă o perspectivă asemănătoare. Astfel cercetarea „To be or not to be…a 

teacher? An analysis of Preservice Teachers motivation for career choice, autoarea observă că 

principalele motive pentru care este aleasă cariera didactică sunt: plăcerea de a lucra cu copiii, dorinţa 

de a ajuta copiii în a avea succes şi pasiunea pentru subiectul/disciplina pe care o vor preda. Interesante 

sunt și motivele pentru care unii absolvenți nu doresc să îşi construiască un traseu profesional în arealul 

didactic: condiţiile de muncă (neatractive), consideraţii salariale şi oportunităţile pe care alte locuri de 

muncă le au în ochii celor intervievaţi. 
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O perspectivă asemănătoare ne este oferită în Determinants of teaching as a career (autor 

Beng Huat See, Universitatea din New York, lucrare prezentată la British Educational Research 

Association Annual Conference, University of Manchester, 2004); rezultatele acestui studiu ne 

evidenţiază faptul că principalii factori de atracţie pentru cariera didactică sunt: (1) şansa oferită prin 

această meserie de a împărtăşi şi altora cunoştinţele acumulate; (2) satisfacţiile oferite de către profesia 

didactică; (3) Mărimea vacanţelor; (3) Şansa de a continua să se ocupe de un domeniu de interes; (5) 

Securitatea oferită prin ocuparea unui astfel de post. 

 Este evident că profesori motivați înseamnă elevi motivați, activități instructiv-educative de 

succes, atractive, înseamnă stabilitate, continuitate, devotament față de profesie și față de organizația 

din care fac parte.  

 

 

2. FORMAREA INIȚIALĂ 

Formarea cadrelor didactice poate fi organizată în diferite moduri, dar include, de obicei, o 

componentă  

generală și una profesională. Componenta generală se referă la cursuri generale de învățământ și 

cunoașterea materiei(ilor) pe care candidații le vor preda atunci când vor fi calificați. Partea 

profesională oferă viitorilor profesori atât abilitățile teoretice, cât și pe cele practice, necesare pentru 

predare și include practică la clasă.  

Principalele două modele de formare inițială a cadrelor didactice pot fi distinse în funcție de modul 

în care aceste două componente sunt combinate. Componenta profesională poate fi oferită, fie în 

același timp ca și componentă generală (modelul simultan) sau ulterior (modelul consecutiv). Acest 

lucru înseamnă că, în modelul simultan, studenții sunt implicați în formarea profesională specifică 

pentru cadrele didactice de la începutul programului lor de învățământ terțiar, în timp ce, în modelul 

consecutiv, acest lucru se întâmplă ulterior sau aproape de finalul programului universitar. Pentru a 

urma o formare în conformitate cu modelul simultan, calificările necesare sunt certificatul de absolvire 

a învățământului secundar superior, precum și, în unele cazuri, un certificat de aptitudini pentru 

învățământul terțiar și / sau pentru formarea cadrelor didactice. În modelul consecutiv, studenții care 

au urmat învățământul terțiar într-un anumit domeniu, continuă formarea profesională, într-o fază 

separată. În Italia, pentru învățământul general secundar inferior, modelul consecutiv este singurul 

model de formare disponibil.  
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Calificarea minimă pentru a preda la nivelul preșcolar este, în majoritatea țărilor, o diplomă de 

învățământ terțiar la nivel de licență, cu durata de trei – patru ani.  În Italia, viitorii profesori pentru 

învățământul preșcolar sunt educați la nivel de master.  

În România ocuparea unui post didactic este posibilă numai în urma participării la un concurs pe 

bază de examen, în timp ce în Italia, există liste de candidați, dar și concursuri pe bază de examen, 

acestea reprezentând principala metodă de recrutare. Aceste liste, alcătuite la nivel de provincie, includ 

nu numai potențialii profesorii care au promovat concursurile pe bază de examen, dar și pe aceia care 

au obținut statutul de cadru didactic calificat prin proceduri de calificare alternative (care sunt rezervate 

special pentru profesorii necalificați care au o experiență de cel puțin 360 de zile de predare) sau prin 

participarea la SSIS (fostele școli de specializare postuniversitară pentru obținerea calificării de 

predare în învățământul secundar). 

 

3.CUM SE FINALIZEAZĂ FORMAREA INIȚIALĂ 

Formarea inițială pentru ocuparea funcțiilor didactice din învățământul preuniversitar cuprinde, 

conform Legii Educației Naționale, pe lângă formarea teoretică, în specialitate, un stagiu practice cu 

durata de un an școlar realizat într-o unitate de învățământ, sub coordonarea unui profesor mentor. 

Acesta are rolul de a urmări, de a îndruma și consilia cadrul didactic debutant, de a-l  instrui și forma 

prin exemplul personal, fiind un model prin cunoștințele științifice de specialitate. Stagiarul 

beneficiază de asistență din partea acestuia până la obținerea definitivatului în învățământ. 

În Italia această perioadă este considerată o perioadă de probă și este legată de accesul la un 

contract permanent. Și în România, după promovarea examenului de definitivat, cadrele didactice 

dobândesc titlul de professor cu drepte de parctică și pot semna un contract pe o perioadă 

nedeterminată. 

Participarea la examenul national de definitivare este condiționată de parcurgerea stagiului de 

practică obligatoriu. Structura examenului este următoarea:  

Etapa I-eliminatorie 

    a)  susținerea a două inspecţii de specialitate; 

    b) evaluarea  portofoliului profesional. 

 Etapa a II-a-finală: o probă scrisă. 

Candidaţii care au început activitatea didactică în sistemul de învăţământ preuniversitar 

anterior anului şcolar 2012 - 2013 se pot înscrie la examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la începerea 

primului stagiu de practică, fără a depăşi 7 ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic 

calificat, până la sfârșitul anului școlar în care se susține examenul. 
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    Candidaţii care desfăşoară activitate didactică în sistemul de învăţământ preuniversitar începând cu 

anul şcolar 2012 – 2013, se pot înscrie la examen, în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la începerea primului 

stagiu. 

Inspecţiile de specialitate se efectuează la 4 activităţi didactice, se evaluează prin note de la 1 

la 10  care nu pot fi contestate și  sunt valabile numai în sesiunea pentru care candidatul s-a înscris. 

Portofoliul profesional este alcătuit de fiecare candidat, pe parcursul unui semestru.  

      Portofoliul profesional personal este particularizat pentru una din clasele/grupele din norma 

didactică a candidatului și evaluează nivelul de competență didactică a acestuia, urmărind adaptarea 

pregătirii psihopedagogice la specificul clasei/grupei selectate. În elaborarea portofoliului profesional 

personal, candidatul respectă precizările formulate în programa de pedagogie și elemente de psihologie 

școlară în vigoare, corespunzătoare funcției didactice ocupate. 

     Portofoliul profesional personal cuprinde:  

a) curriculum vitae 

b) o scrisoare de intenție, având între 200 și 400 de cuvinte, în care se prezintă motivația participării 

la examenul de definitivat, obiectivele și așteptările proprii în formarea personală ca profesor, 

autoaprecierea activității/experienței câștigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea 

portofoliului profesional și propuneri de ameliorare; 

c) un raport de progres școlar, însoțit de următoarele documente suport: 

i) planificările: anuale, semestrială și pe unități de învățare; 

ii) minimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lecții diferite; 

iii) instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, măsuri); 

iv) catalogul profesorului; 

v) resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei. 

d)  Autoevaluarea portofoliului profesional, conform Grilei de evaluare. 

      Evaluarea portofoliului profesional personal este realizată conform Grilei de evaluare, în ziua 

în care este efectuată cea de-a doua inspecție de specialitate, de către comisia care a asistat la cele 4 

activități evaluate.   

    Portofoliul profesional personal este notat cu note între 1 și 10. Nota acordată nu poate fi 

contestată. 

Pentru a se putea prezenta la proba scrisă din cadrul examenului, candidaţii trebuie să 

îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: 

    a) să aibă calificativul: "Bine" sau "Foarte bine" pentru anul școlar precedent anului în care se susține 

examenul;  
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    b) media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puțin de 

7 la fiecare dintre probele respective. 

     c) să îndeplinească condițiile privind vechimea de predare efectivă la catedră. 

Nota obținută la examen se calculează după formula: ND=(NI1+NI2+NP+7NS)/10, unde ND 

reprezintă nota la examen, NI1 reprezintă nota inspecției de specialitate 1, NI2 reprezintă nota 

inspecției de specialitate 2, NP reprezintă nota acordată pentru portofoliul profesional personal iar NS 

reprezintă nota la proba scrisă. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt). 

 

 

3. FORMAREA CONTINUĂ 

Într-o societate dinamică, bazată pe cunoaștere și aflată într-o continuă schimbare,  învățarea 

pe tot parcursul vieții concretizată și prin dezvoltarea profesională, constituie o necesitate, aceasta din 

urmă fiind un proces de construcție a unui ansamblu de noi competențe care se face atât pe căi formale 

(școlarizare, formare continua) cât și informale (studiu individual, experiențe de muncă în situații 

diverse). 

Întrucât sistemul de educație este caracterizat de dinamism, cadrele didactice sunt puse în 

situaţia de a-şi structura permanent propriul mod de acces la informaţie şi propria capacitate de 

selectare a informaţiilor. Formarea reprezintă, în acest context, o acţiune de modelare conformă cu 

exigenţele societăţii actuale. Formarea continuă profesionalizează formatorul educaţional încât să 

răspundă nevoilor personale ale educaţilor şi obiectivelor educaţiei. Educatorul profesionalizat are 

puterea de a ameliora calitatea, de a promova și anticipa schimbarea, de a asigura eficacitatea educaţiei. 

Nici o profesiune nu cere posesorului ei atîta competenţă, dăruire şi umanism ca cea de educator, 

pentru că în niciuna nu se lucrează cu un material mai preţios, mai complicat şi mai sensibil decît omul 

în devenire. Ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi sondând dimensiunile posibile ale personalităţii, 

educatorul sau cadrul didactic, instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, cultivă si organizează, 

corectează, perfecţionează şi evaluează neîncetat procesul formării şi desăvârşirii calităţilor necesare 

omului de mâine. Astfel, el este nevoit să se autoevalueze şi perfecţioneze neîncetat. 

Conceptul de formare continuă definește un ansamblu de activități teoretice și practice, 

instituționalizate la nivel de sistem, care angajează participarea educatorilor în vederea amplificării 

cunoștințelor lor psihopedagogice, metodice și de specialitate necesare pentru dezvoltarea unor 

aptitudini și a atitudinii socio-profesionale optime în raport cu cerințele unui învățământ de calitate. 

Activitatea de formare continuă a cadrelor didactice angajează doua acțiuni complementare: o acțiune 

de înnoire și perfecționare a practicilor profesionale prin actualizarea cunostințelor însușite în timpul 
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formării inițiale și o acțiune care vizează re-orientarea profesională prin noi competențe validate 

inclusiv prin obținerea unor diplome. 

Obiectivele formării continue sunt structurate "în jurul a trei poli":  

a) dezvoltarea personală și profesională a educatorilor prin: actualizarea competențelor de bază 

(psihopedagogice și de specialitate) și însușirea unor noi competențe (în special în domeniul 

metodic/didacticii de specialitate); 

 b) ameliorarea calității procesului de învățământ prin: stimularea inter disciplinarității și a 

inovației pedagogice și angajarea managementului la nivelul școlii și al clasei de elevi și în planul 

comportamentelor psihosociale;  

c) cunoașterea mediului social si ambiental prin: favorizarea relațiilor cu comunitatea educativă 

locală (familie, agenți economici etc.), apropierea școlii de mediul social (economic, politic, cultural), 

adaptarea la schimbarea socială (culturală, politică, economică).  

Modalităţile principale de organizare a formării continue a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar sunt:  

a) activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ 

sau pe grupe de unităţi, respectiv catedre, comisii metodice, şi cercuri pedagogice;  

b) sesiunile metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane, schimburi de experienţă şi 

parteneriate educaţionale pe probleme de specialitate şi psihopedagogice;  

c) stagiile periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei;  

d) cursurile organizate de societăţi ştiinţifice şi alte organizaţii profesionale ale personalului 

didactic; 

 e) cursurile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice; 

 f) cursurile de formare în vederea dobândirii de noi competenţe şi calităţii/funcţii, conform 

standardelor de pregătire specifice;  

g) cursurile de pregătire a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice;  

h) bursele de perfecţionare şi stagiile de studiu şi documentare, realizate în ţară şi în străinătate; 

 i) cursurile postuniversitare; 

 j) studiile universitare de doctorat; 

 k) dobândirea de noi specializări didactice, diferite de specializarea/specializările curentă/e. 

Personalul didactic din învățământul preuniversitar este obligat să participe periodic la 

programe de formare continuă astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, 

considerat de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, minimum 90 de credite 

profesionale transferabile (CPT).  
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Italia și România au în vigoare programe  prin care sprijină procesul de învățare transnațională 

a cadrelor didactice. 

 

4. MODALITĂȚI DE PROMOVARE A CADRELOR DIDACTICE  

Procesul de promovare a gradelor didactice marchează evoluția în carieră a personalului 

didactic. Acordarea definitivării în învăţământ semnifică recunoaşterea competenţelor minime 

acceptabile dobândite de către o persoană care a optat pentru cariera didactică şi care garantează, în 

acest fel, că dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice şi poate intra pe o 

rută de profesionalizare ascendentă. Acordarea gradului didactic II semnifică dobândirea de către 

cadrul didactic a unui plus de profesionalizare, confirmat de rezultatele obţinute la probe special 

concepute pentru a pune în evidenţă valoarea adăugată achiziţionată în intervalul parcurs de la 

obţinerea definitivării. Acordarea gradului didactic I semnifică dobândirea de către cadrul didactic a 

unui nivel înalt de maturitate profesională şi expertiză, care îl recomandă ca pe un generator de bune 

practici în mediul educaţional şcolar. 

Definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I pot fi obţinute de personalul didactic de 

predare care îndeplineşte condiţiile privind studiile de specialitate, pregătirea psihopedagogică, 

vechimea la catedră şi performanţele profesionale. În stabilirea vechimii efective la catedră se vor avea 

în vedere următoarele precizări cu caracter general: a) Condiţiile de vechime necesare înscrierii la 

examenele de definitivare şi grade didactice se referă la vechimea la catedră şi nu se confundă cu 

vechimea în muncă recunoscută ca vechime în învăţământ în vederea stabilirii drepturilor salariale. 

Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, ca 

personal didactic calificat, respectiv absolvirea studiilor de specialitate cu examen de diplomă sau de 

licenţă, după caz. b) Cadrele didactice încadrate în învăţământul preuniversitar particular beneficiază 

de recunoaşterea vechimii la catedră, necesare pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi a gradelor 

didactice II şi I, de la data obţinerii autorizaţiei de încredere de către unitatea şcolară respectivă, 

conform legislației în vigoare; c) Pentru funcţia didactică de maistru-instructor vechimea de predare 

la catedră necesară înscrierii la examenul pentru obţinerea definitivării în învăţământ, se calculează de 

la data absolvirii cu diplomă a unei şcoli post liceale în domeniu/şcoala de maiştri. d) Perioada de 

suspendare a contractului individual de muncă nu se consideră vechime la catedră, ci doar vechime în 

învăţământ. e) Perioada concediului de maternitate este considerată vechime la catedră. Examenele 

pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice se organizează distinct pentru fiecare 
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funcţie didactică de predare, dintre funcţiile didactice stabilite pe niveluri de învăţământ şi pe tipuri de 

unităţi şcolare sau conexe. Definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I pot fi obţinute, în 

cadrul fiecărei funcţii didactice, la specializarea pe care cadrul didactic o predă, sau la una dintre 

specializările înscrise pe diplomele pe care le deţine. În cazul în care cadrul didactic a dobândit două 

sau mai multe specializări, definitivarea în învăţământ şi gradele didactice obţinute la una dintre 

acestea sunt recunoscute pentru oricare dintre specializările înscrise pe diplome. Cadrul didactic se 

poate înscrie la obţinerea gradului didactic superior în una dintre specializările deţinute, indiferent de 

specializările la care a obţinut gradele inferioare. Personalului didactic de predare cu diplomă de 

absolvire a învăţământului universitar de scurtă durată, precum şi educatoarelor, învăţătorilor, 

institutorilor şi maiştrilor instructori care, ulterior obţinerii gradelor didactice, au absolvit studii 

universitare cu diplomă de licenţă, respectiv de master, li se recunosc gradele didactice obţinute, 

inclusiv în cazul în care au trecut prin concurs în învăţământul liceal sau postliceal. Personalului 

didactic care a obţinut definitivarea în învăţământ pentru o anumită funcţie didactică, i se recunoaşte 

definitivarea pentru oricare dintre celelalte funcţii didactice, dacă îndeplineşte condiţiile de studii 

necesare ocupării funcţiilor didactice respective. Probele de examen pentru obţinerea definitivării în 

învăţământ şi a gradelor didactice II şi I se stabilesc pe funcţii didactice, şi sunt unice la nivel naţional 

şi obligatorii pentru toate instituţiile/centrele de perfecţionare abilitate să organizeze aceste examene. 

Programele pe baza cărora se desfăşoară probele de examen se aprobă prin ordin al ministrului 

educaţiei şi sunt valabile la nivel naţional. Cadrele didactice înscrise la examenele pentru acordarea 

definitivării şi gradelor didactice pot participa la programe de pregătire organizate de centrele de 

perfecţionare, în vederea susţinerii acestor examene. 

Acordarea gradului didactic II: Pentru înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic 

II, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile privind vechimea la catedră. Pentru personalul didactic 

cu funcţia de bază în învăţământ şi cu normă întreagă, se cere o vechime la catedră de cel puţin 4 ani 

de la obţinerea definitivării în învăţământ sau de cel puţin 3 ani pentru personalul didactic care a obţinut 

definitivatul cu media 10.  

Inspecţiile şcolare curente, conform art. 242 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, vor fi programate după cum urmează:  

a) prima dintre cele două inspecţii curente se va programa, la solicitarea cadrelor didactice, în 

anul şcolar premergător înscrierii pentru susţinerea gradului didactic II, pe baza unei cereri;  

b) a doua inspecţie curentă se va programa în intervalul de la înscriere până la susţinerea 

inspecţiei speciale. 



 

Proiectul Erasmus+,  nr. 2014-1-RO01-KA102-001031  ,,Modele inovative pentru optimizarea 

activității de consiliere pedagogică și metodică a profesorilor debutanți din învățământul 

preunivesitar bucureștean pentru creșterea calității educației furnizate elevilor” 

 
 

Inspecţia specială se efectuează la 4 activităţi didactice şi este valabilă numai pentru anul şcolar 

în care a fost efectuată. În situaţia în care candidatul este încadrat pe una dintre specializările de pe 

diplomă/diplome sau pe una dintre specializările pe care o poate preda conform legislaţiei în vigoare, 

inspecţia specială se efectuează la specializarea pe care cadrul didactic este încadrat în anul şcolar 

respectiv. 

Inspecţia specială nu poate fi efectuată în perioada concediului de creştere a copilului şi a 

concediului fără plată. La inspecţia specială poate asista directorul unităţii de învăţământ sau 

responsabilul comisiei metodice din unitatea şcolară în care se desfăşoară inspecţia specială. Acesta 

poate să facă observaţii şi aprecieri privind activităţile didactice asistate, dar nu acordă notă. 

 Inspecţia specială se notează cu o singură notă, de la 10 la 1, acordată de cadrul didactic care 

efectuează inspecţia, exprimată prin numere întregi sau cu zecimale. Nota minimă de promovare a 

inspecţiei speciale este 8 (opt). Candidaţii care nu au primit nota minimă se consideră respinşi la 

examenul de acordare a gradului didactic II şi nu se vor putea prezenta la testul din metodica 

specialităţii şi la proba orală din cadrul examenului. Nota acordată la inspecţia specială nu poate fi 

contestată. 

Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină 

cel puţin nota 8 (opt) la testul din metodica specialităţii şi, respectiv, la proba orală de pedagogie. 

Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la probele următoare. Media 

generală de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este media aritmetică a notei 

de la proba scrisă şi a notei de la proba orală. Media generală de promovare a examenului de acordare 

a gradului didactic II este de cel puţin 8 (opt).Candidaţii declaraţi respinşi la examenul de acordare a 

gradului didactic II se pot reînscrie pentru susţinerea examenului prin depunerea unui nou dosar de 

înscriere şi cu parcurgerea tuturor etapelor precizate mai sus.  

Acordarea gradului didactic I: Pentru înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic 

I, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile privind vechimea la catedră. Pentru personalul didactic 

cu funcţia de bază în învăţământ şi cu normă întreagă, se cere o vechime la catedră de cel puţin 4 ani 

de la obţinerea gradului didactic II sau de cel puţin 3 ani pentru personalul didactic care a obţinut 

gradul didactic II cu media 10. 

Inspecţiile şcolare curente, conform art. 242 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, vor fi programate după cum urmează: a) prima dintre cele două 

inspecţii curente se va programa, la solicitarea cadrelor didactice, în anul şcolar premergător înscrierii 

pentru susţinerea gradului didactic I; b) a doua inspecţie curentă se va programa în intervalul de la 

înscriere până la susţinerea inspecţiei speciale; c) candidaţii care au obţinut media 10,00 la examenul 
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de acordare a gradului didactic II au dreptul de a susţine inspecţia curentă I în perioada de înscriere la 

gradul didactic I. 

Inspecţiile curente constau în asistenţa şi evaluarea a 4 activităţi didactice la una dintre 

specializările de pe diplomă/diplome sau la specializarea/specializările pe care cadrul didactic o/le 

poate preda conform legislaţiei în vigoare. În situaţia în care candidatul este încadrat pe una dintre 

specializările de pe diplomă/diplome sau pe una dintre specializările pe care o poate preda conform 

legislaţiei în vigoare, inspecţia curentă se efectuează la specializarea pe care cadrul didactic este 

încadrat în anul şcolar respectiv. 

Calificativul de promovare la inspecţia curentă este "foarte bine". Inspecţiile curente 

promovate sunt valabile în ultimii 4 ani şcolari de activitate didactică calculaţi la data finalizării 

examenului. Calificativul acordat la inspecţiile curente nu poate fi contestat. 

Colocviul de admitere la gradul didactic I se organizează în fiecare an în perioada 15 ianuarie 

- 15 februarie. 

Elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice este o probă menită să pună în evidenţă capacitatea 

candidatului de a valorifica experienţa didactică acumulată la catedră, de a investiga folosind adecvat 

metodologia cercetării ştiinţifice şi pedagogice. (2) Lucrarea metodico-ştiinţifică se elaborează în 

perioada cuprinsă între 15 februarie a anului şcolar în care se susţine colocviul de admitere şi 31 august 

a anului şcolar următor. 

 Inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic 

I se desfăşoară în unitatea şcolară în care este încadrat candidatul sau, cu avizul inspectorului pentru 

dezvoltarea resursei umane şi al directorului unităţii şcolare respective, într-o altă unitate şcolară, în 

perioada 1 octombrie - 5 iunie a anului şcolar următor celui în care s-a depus lucrarea metodico-

ştiinţifică. Inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice se desfăşoară în aceeaşi zi, în 

prezenţa unei comisii de examinare alcătuite din preşedinte şi 2 membri. 

Nota de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota finală obţinută 

pentru lucrarea metodico-ştiinţifică. Nota minimă este 9 (nouă). 

 

 

5. MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC  

Odată cu obținerea statutului de titular, profesorii pot participa la următoarele etape de 

mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar: 



 

Proiectul Erasmus+,  nr. 2014-1-RO01-KA102-001031  ,,Modele inovative pentru optimizarea 

activității de consiliere pedagogică și metodică a profesorilor debutanți din învățământul 

preunivesitar bucureștean pentru creșterea calității educației furnizate elevilor” 

 
 

 a. Detașare în interesul învățământului. Detaşarea în interesul învăţământului a personalului 

didactic titular se realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea de învăţământ 

primitoare, pe postul didactic/catedra solicitat(ă) de unitatea de învăţământ primitoare şi cu 

acordul scris al persoanelor solicitate.  

2. Detașare la cerere prin concurs/concurs specific. Posturile didactice/catedrele 

vacante/rezervate publicate pentru detaşare la cerere se ocupă cu prioritate aplicând principiul 

continuităţii pentru cadrele didactice titulare repartizate prin detaşare la cerere/continuitate 

pentru detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre, în şedinţă publică, potrivit calendarului, 

în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar, care 

au obţinut minimum media 5 (cinci) în specialitatea postului, au acordul consiliului de 

administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au 

calificativul/calificativele „Foarte bine". Cadrele didactice care solicită continuitate pentru 

detaşare la cerere se adresează consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor 

de învăţământ până la data prevăzută în calendar. Detașarea prin concurs specific constă în 

evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrului didactic, în baza 

documentelor justificative anexate la cererea de înscriere, de către comisia judeţeană de 

mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi acordarea punctajului 

rezultat prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute de metodologie.  

3. Pretransfer consimțit între unitățile de învățământ. În vederea soluţionării cererii de 

pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, personalul didactic titular depune, la 

inspectoratul şcolar în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ la care se 

solicită pretransferul, o cerere-tip, însoţită de documentele menţionate în aceasta, precum şi 

acordul/acordurile conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ privind 

pretransferul consimţit între unităţi, după caz.  

4. Pretransfer prin schimb de posturi. În vederea realizării schimbului de posturi/catedre 

prin consimţământ scris, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la inspectoratele şcolare 

cereri-tip, însoţite de documentele menţionate în cerere. În etapa de soluţionare a 

pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, cererile de pretransfer 

prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris se soluţionează în şedinţa publică 

organizată de către comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, în perioada prevăzută de calendar.  
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5. Completarea de normă. În cazul în care cadrelor didactice nu li se poate asigura un 

post/catedră completă, acestea beneficiază de completare de normă la nivelul unității de 

învățământ sau la nivel de județ.  

6. Întregirea normei didactice. Cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități 

școlare, pe una sau două discipline pot beneficia de întregire de normă. 

 7. Restrângerea de activitate. Transferarea pentru restrângere de activitate sau ca urmare a 

restructurării reţelei şcolare a personalului didactic titular se realizează pe posturi 

didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ, în aceeaşi funcţie didactică sau într-o altă 

funcţie didactică, cu respectarea prevederilor metodologiei, potrivit specializărilor dobândite 

prin studii. 

La finalul carierei de profesor în învățământul preuniversitar, conform legislației în 

vigoare, cadrele didactice cu rezultate deosebite în pregătirea elevilor pot beneficia de 

menținerea în activitate, timp de 3 ani după împlinirea vârstei de pensionare. 

 

6. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

Elaborarea planului se bazează pe trei premise: 

- Care sunt obiectivele de atins? (ce vrei să faci?) 

- Inventarul de competențe pe baza cărora se urmărește realizarea obiectivelor (ce știi să faci?) 

- Cunoașterea tendințelor din educație (de ce fel de specialist are nevoie societatea?) 

Un posibil punct de pornire în relizarea acestui plan ar putea fi parcurgerea următorilor pași: 

1) Analiza SWOT presupune identificarea: - punctelor tari (de ex., iubesc copiii/elevii, am 

mulți prieteni, sunt vesel, optimist, am umor) -punctelor slabe (de ex., sunt dezordonat, nu am 

răbdare, nu cunosc bine metodica predării, sunt deficitar la probleme de pedagogie, cunoașterea 

elevilor) -oportunităților (de ex., am un prieten care mă ajută, am resurse financiare, lucrez la 

o școală bună, am acces la multe informații) -amenințărilor (de ex., conflicte în familie, criza 

economică)  

2) Proiectarea parcursului/rutei profesionale prin:  

a.stabilirea obiectivelor  

b.cunoașterea legislației 

c.cunoașterea instituțiilor care pot influența cariera  

d.stabilirea pașilor de urmat:  

- studiu individual pentru a fi cât mai bine informat 
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- evaluarea de etapă pentru a stabili nivelul lor de dezvoltare al competențelor proprii 

și a proiecta viitorul. 

Dezvoltarea profesională continuă (DPC) a câștigat importanță în ultimii ani și este considerată 

o îndatorire de serviciu în majoritatea țărilor; participarea la DPC este necesară pentru 

promovare, din punctul de vedere al avansării în carieră și al creșterii salariale. Școlile sunt în 

multe țări europene obligate să aibă un plan de dezvoltare DPC pentru întreg personalul școlii, 

dar mai puțin de o treime obligă cadrele didactice la nivel individual să aibă un plan personal. 

Cel mai frecvent stimulent pentru participarea la activitățile de DPC este contribuția acestora 

la promovare. DPC este rareori singura condiție pentru avansarea în carieră, dar de multe ori 

este o precondiție necesară. Sprijinul financiar este cel mai adesea oferit sub formă de activități 

gratuite sau prin participarea la costurile furnizorului. Multe școli primesc, de asemenea, 

finanțare directă pentru a plăti pentru DPC a profesorilor lor. 
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