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Partea I

1. Argument

Lucia Gliga

Preçedintele Consiliului NaÆional
pentru Pregåtirea Profesorilor





A De ce standarde profesionale?

Preocuparea Consiliului NaÆional pentru Pregåtirea Profesorilor de creare a unui sistem de
standarde profesionale pentru predare are scopul de a asigura viitorului profesor dreptul de
acces la cea mai bunå pregåtire în instituÆiile de specialitate, iar profesorului practicant
posibilitatea de a fi continuu sprijinit cu programe de formare actualizate çi anticipative pentru
nevoile cetåÆeanului român de mâine. Profesorul are nevoie så çtie ce se açteaptå de la el çi
trebuie så aibå capacitatea profesionalå de a acÆiona responsabil. Standardele profesionale
creeazå reperul fundamental din care derivå toate acestea.

Societatea contemporanå are açteptåri ridicate de la profesori. Aceçtia trebuie så fie
experÆi în una sau douå discipline de specialitate, ceea ce necesitå un nivel ridicat de
calificare academicå. Ei trebuie så-çi actualizeze continuu cunoçtinÆele deoarece, pentru a
asigura lumii de mâine cunoçtinÆele çi deprinderile necesare de care depinde în mod critic
progresul economic çi social, instituÆiile educaÆionale çi profesorii trebuie så råspundå prin
dezvoltarea çi furnizarea conÆinutului educaÆional adecvat. În plus, cunoçtinÆelor de specia-
litate ale profesorilor trebuie så li se adauge complementar competenÆa pedagogicå, cu
focalizare pe formarea unor capacitåÆi umane de înalt nivel, care så includå motivaÆia pentru
învåÆare, creativitatea çi cooperarea (din Raportul OECDi „Profesorii pentru çcolile de mâine

– Analiza indicatorilor educaÆiei mondiale“, 2001). Profesionalismul în predare nu se reduce
la un ansamblu de competenÆe individuale legate de o unicå specializare îngustå, cåci
include atât abilitatea profesorului de a funcÆiona ca parte a unei „organizaÆii care învaÆå“,
cât çi capacitatea çi voinÆa lui de a se deplasa cåtre sau dinspre alte domenii, diferite de cel în
care este specializat la un moment dat, pentru a dobândi noi experienÆe care îi pot îmbogåÆi
competenÆa de predare.

Devenitå unul din obiectivele principale ale Consiliului NaÆional pentru Pregåtirea
Profesorilor, din cadrul Proiectului de reformå a învåÆåmântului preuniversitar, conceperea
unui sistem de standarde pentru profesia didacticå a început, practic, în martie 2001. Acum, la
aproape un an de preocupåri çi activitåÆi susÆinute în acest sens, çtim cå în ciuda efortului depus
çi a numårului relativ mare de persoane angrenate, suntem abia la începutul unei acÆiuni de
mare anvergurå pentru sistemul educaÆionalii.

ÎnÆelese în accepÆiunea unor criterii çi repere de calitate çi cantitate a prestaÆiei celor care lucreazå în

sistemul educaÆional, standarde au existat dintotdeauna pentru cadrele didactice din România sub
forma unor legi, metodologii, programe de examene ç.a. O analizå atentå ne aratå cå, sub aceste
forme, standardele profesiei didactice sunt rareori explicite çi transparente în conÆinut, nu sunt
aliniate între ele din punct de vedere al conÆinutului çi nu sunt organizate de maniera în care så
sprijine un program naÆional consistent çi consecvent de formare a viitoarelor cadre didactice çi de
dezvoltare profesionalå continuå. De asemenea, responsabilitatea pentru elaborarea çi aprobarea



standardelor, respectiv a criteriilor çi proceselor de evaluare, este împårÆitå între mai multe
instituÆii, cu urmåri directe în diluarea gradului de råspundere.

S-a evidenÆiat astfel necesitatea unei strategii naÆionale bazate pe un sistem de standarde
profesionale, prin care så se identifice condiÆiile çi stimulentele care så sprijine educaÆia profe-
sorului înainte de angajare, precum çi dezvoltarea sa profesionalå ulterioarå, în acord cu
cerinÆele noilor Standarde Profesionale NaÆionale pentru Profesori. Acest demers råspunde,
de altfel, prevederilor Art. 155 din Legea învåÆåmântului nr. 84/1995, republicatå, care
stipuleazå sarcina Ministerului EducaÆiei çi Cercetårii de a stabili, „prin organisme de
specialitate, standardele naÆionale pentru atestarea calitåÆii de cadru didactic“. În plus,
strategia bazatå pe standarde profesionale ar aduce çi propuneri de funcÆionare a mecanismelor
çi pârghiilor de asigurare a calitåÆii, prin stabilirea criteriilor de selecÆie çi recrutare pentru cariera
didacticå, de finanÆare a pregåtirii çi, de asemenea, ar identifica çi ar promova condiÆiile de
certificare a profesorilor çi procedurile de angajare çi promovare a acestora. Nu în ultimul rând,
Standardele Profesionale NaÆionale pentru Profesori ar contribui substanÆial la restaurarea statu-
tului çi prestigiului corpului profesoral în România. Poate cå nu întâmplåtor profesiile cu un
înalt prestigiu sunt tocmai acelea care au deja elaborate standarde profesionale explicit formu-
late. O lecturå a documentelor care definesc çi reglementeazå statutul unor profesii, cum ar fi, de
exemplu, cea a medicilor sau a avocaÆilor, conduce la concluzia cå cerinÆele profesionalismului
includ, pe lângå ståpânirea unui corpus de cunoçtinÆe sistematice, specifice unui domeniu
profesional çi pe lângå o bunå reglementare a relaÆiilor între colegii de breaslå, existenÆa unor

standarde etice çi profesionale care så ghideze practica precum çi existenÆa unui sistem riguros de

admitere/certificare în profesieiii. Standardele profesiei didactice ar trebui så precizeze ce cunoç-
tinÆe çi abilitåÆi caracterizeazå diferitele niveluri calitative ale predårii çi cum se contureazå
traseele posibile de evoluÆie în cariera didacticå. Ele ar urma sa fie concepute / raportate în acord
cu noua concepÆie despre învåÆare care exprimå actualul stadiu de evoluÆie al cunoaçterii çi
cercetårii în domeniul educaÆiei.

Strategia de formare çi perfecÆionare a personalului didactic çi a managerilor din

învåÆåmântul preuniversitar, pe care direcÆia de resort din Ministerul EducaÆiei çi Cercetårii a
elaborat-o çi care este adoptatå în politica educaÆionalå a ministerului pentru perioada 2001 –
2004, prevede ca prim obiectiv „profesionalizarea carierei didactice în România“. Materialele
publicate în prezentul volum, rezultate ale unor dezbateri çi elaborate în cadrul unor grupuri de
lucru, reprezintå de fapt primii paçi în punerea în aplicare a obiectivelor noii strategii de formare
a personalului didactic din România.

O datå ce vor fi stabilite çi oficializate standardele pentru profesia didacticå, vor fi regândite
traseele çi conÆinutul pregåtirii personalului didactic, respectiv standardele de formare iniÆialå,
cu competenÆe care vor trebui probate la absolvirea studiilor prevåzute de lege, precum çi cele de
formare continuå, la diferitele trepte ale evoluÆiei în cariera personalului didactic.

Pregåtirea iniÆialå çi continuå trebuie så aibå în vedere înzestrarea cadrului didactic cu
competenÆele necesare astfel încât acesta så se simtå confortabil în faÆa clasei, în toate situaÆiile
care pot apårea în cursul activitåÆii sale educaÆionale. Pentru o bunå prestaÆie profesionalå,
cadrul didactic are nevoie så aibå încredere în sine çi în competenÆele sale profesionale, så
ståpâneascå modalitåÆi de rezolvare a situaÆiilor critice, tensionale sau conflictuale, astfel încât så
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fie capabil så gestioneze situaÆiile tipice çi så poatå dezvolta soluÆii pentru cele atipice, så
ståpâneascå metode de cunoaçtere çi dezvoltare personalå – toate acestea çi încå multe altele,
identificate de specialiçtii în educaÆie prin cercetarea situaÆiilor reale, sunt indispensabile muncii
cadrului didactic, unde latura umanå subiectivå çi fragilå trebuie cunoscutå, iar resorturile sale
ståpânite. Se ajunge deseori la situaÆia în care incapacitatea profesorului de a gestiona situaÆiile
critice determinå starea de stres a acestuia, condiÆie care se råsfrânge asupra copilului, cu care
practic interacÆioneazå tot timpul, dar çi asupra propriei sånåtåÆi. Munca în educaÆie înseamnå
acumulare de tensiune, presiune, concentrare, stres, înseamnå responsabilitate pentru o claså
întreagå de elevi, în fiecare orå.

Un cadru didactic pregåtit så facå faÆå interacÆiunii cu elevii reprezintå partea esenÆialå din am-
bianÆa de învåÆare pe care trebuie så o asigure çcoala. În timpul unei zile cu 6 ore de curs, un cadru
didactic poate interacÆiona cu un numår de 25 pânå la 180 de elevi, personalitåÆi diferite, com-
portamente diferite, atitudini diferite, de prezenÆa çi reacÆia cårora cadrul didactic este permanent
conçtient çi emite, la rândul såu, comportamente çi atitudini diferite, personalizate. Impactul fac-
torului uman, cu toate consecinÆele ce decurg din acesta, nu este deloc neglijabil în aceastå profesie.

Programele de formare continuå, în special, trebuie så aducå mereu profesorilor informaÆie
actualizatå de specialitate çi educaÆionalå çi, de asemenea, trebuie så anticipeze soluÆii posibile çi
valabile pentru situaÆii noi pe care societatea modernå le dezvoltå çi care vor influenÆa compor-
tamentul elevilor çi al actorilor sociali în general.

Produsul efortului de a identifica, defini çi descrie, în cursul acestui proiect, standardele
profesionale pentru profesia didacticå nu este doar o provocare cåtre profesioniçtii din educaÆie,
indiferent de locul çi rolul pe care îl ocupå în sistemul educaÆional, ci constituie experienÆa
pozitivå a trecerii printr-un proces de creçtere çi de construcÆie profesionalå, din care plecåm mai
departe cu niçte lecÆii învåÆate, dintre care menÆionåm douå pe care le consideråm esenÆiale:

(a) un material de referinÆå bun pentru sistemul educaÆional este acela la a cårui elaborare

participå toÆi cei care sunt implicaÆi çi interesaÆi çi a cårui formå este adoptatå prin dezbatere

deschiså çi onestå, cu menÆinerea focalizårii pe obiectivul principal – interesul elevului;
(b) dacå vrem så avem profesioniçti în educaÆie, trebuie integrate pregåtirea teoreticå, acade-

micå çi cea practicå din çcoalå, prin conlucrarea într-un parteneriat autentic al reprezen-

tanÆilor învåÆåmântului superior çi ai celui preuniversitar, într-un efort çi scop comun.

Acestea sunt problemele çi întrebårile pe care toÆi cei implicaÆi în elaborarea materialelor din
acest volum le-au identificat, iar unora le-au propus çi soluÆii sau råspunsuri. În intervalul scurt de
timp aprilie-decembrie 2001, ei au participat la ateliere de lucru succesive, au lucrat individual sau
au elaborat în comun materiale prin corespondenÆå electronicå sau au oferit consultanÆå de
specialitate la un moment sau altul al evoluÆiei proiectului. Vrem så remarcåm aici, cu mulÆumiri
sincere în acelaçi timp, dedicaÆia cu care au lucrat cu toÆii, conçtienÆi çi convinçi cå pun umårul la
un efort convergent din care cu toÆii avem de câçtigat: elevii çi pårinÆii, profesorii, studenÆii-viitori
profesori, mediul economic, societatea în general.

Se cuvine så mai supunem aici atenÆiei dumneavoastrå gradul foarte înalt de acoperire
geograficå naÆionalå çi de reprezentativitate al celor care au participat la acest demers. Au fost
invitaÆi çi s-au implicat direct reprezentanÆi ai tuturor funcÆiilor didactice çi de management
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educaÆional din învåÆåmântul preuniversitar – respectiv educatoare, învåÆåtori, institutori,
profesori, mentori, formatori, directori de çcoli çi de case ale corpului didactic, inspectori de
specialitate çi inspectori generali –, cadre didactice universitare implicate în formarea iniÆialå a
profesorilor, membri de sindicat çi reprezentanÆi ai conducerilor sindicatelor, reprezentanÆi ai
COSA, specialiçti în pedagogie çi curriculum çcolar, în psihologie, sociologie, limba românå,
matematicå, limba englezå. Grupurile au beneficiat çi de asistenÆå tehnicå din partea a patru
experÆi americani care au contribuit direct, în propria lor Æarå, la elaborarea standardelor pentru
profesia didacticå çi a probelor de evaluare în raport cu standardele çi au ocupat sau ocupå încå
locuri de conducere în implementarea sistemului american.

Cu experienÆa acumulatå în timpul proiectului, cu materialele elaborate pânå la aceastå
etapå, cu opiniile exprimate çi discuÆiile consumate pânå acum, s-a început o construcÆie ale
cårei fundamente s-au pus çi a cårei arhitecturå de ansamblu s-a conturat. Urmeazå dezbateri çi
soluÆii pentru construcÆia propriu-ziså çi pentru detalii, în care se vor pronunÆa çi-çi vor aduce
aportul teoreticieni çi cercetåtori ai educaÆiei, practicieni çi beneficiari.

Materialele din acest volum reprezintå açadar rezultatul unei prime etape dintr-un efort
naÆional de duratå, necesar pentru stabilirea Standardelor Profesionale NaÆionale pentru Profesori,

reper fundamental çi determinant pentru calitatea educaÆiei în România. Pentru promovarea în
continuare çi finalizarea acestui demers important este nevoie de decizie politicå, de susÆinere
continuå, de investiÆie umanå, financiarå çi de timp. Acestea îi vor asigura succesul spre
beneficiul tuturor.
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B Premise în elaborarea
standardelor

a. Legile în vigoare

Demersul de elaborare a Standardelor pentru profesia didacticå dezvoltat prin acÆiunile
organizate de Consiliul NaÆional pentru Pregåtirea Profesorilor, de-a lungul proiectului de
reformå, a încercat sa valorifice ideile cuprinse în principalele acte normative referitoare la
activitatea personalului didactic din România.

Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic reprezintå, alåturi de Legea

ÎnvåÆåmântului nr. 84/1995, republicatå, actele normative de bazå de la care s-a pornit în
conceperea standardelor profesiei didactice.

Statutul personalului didactic precizeazå în Art.2 [...] cå aceastå lege reglementeazå „funcÆiile,

competenÆele, responsabilitåÆile çi obligaÆiile specifice personalului didactic çi didactic auxiliar, precum

çi ale celui de conducere, de îndrumare çi control; condiÆiile çi modalitåÆile de ocupare a posturilor çi

funcÆiilor didactice, didactice auxiliare, a funcÆiilor de conducere, de îndrumare çi de control, precum çi

condiÆiile çi modalitåÆile de eliberare din aceste posturi çi funcÆii, de încetare a activitåÆii çi de

pensionare a personalului didactic çi didactic auxiliar; sistemul de perfecÆionare çi de evaluare; criteriile

de normare çi de salarizare, de acordare a distincÆiilor çi premiilor, de aplicare a sancÆiunilor“.

Personalul didactic este definit în aceeaçi lege ca fiind „persoanele care îndeplinesc condiÆiile de

studii prevåzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplinå a drepturilor, o conduitå moralå

conformå deontologiei profesionale çi sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea

funcÆiei. […] IncompatibilitåÆile de ordin medical cu funcÆia didacticå sunt stabilite prin protocol între

cele douå ministere (al învåÆåmântului çi sånåtåÆii n.n.)“. „Nu pot ocupa posturile […] persoanele

lipsite de acest drept, pe durata stabilitå printr-o hotårâre judecåtoreascå definitivå de condamnare

penalå. […] Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de îndrumare çi de control în

învåÆåmânt persoanele care desfåçoarå activitåÆi incompatibile cu demnitatea funcÆiei didactice…“.
Sunt de menÆionat câteva trimiteri la ideea de standard profesional, care se gåsesc în

capitolul referitor la Drepturile çi obligaÆiile personalului didactic:

„Art. 95. (2). Personalul didactic are obligaÆii çi råspunderi de naturå profesionalå, materialå

çi moralå, care garanteazå realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii.

Art. 96. Libertatea iniÆiativei profesionale a personalului didactic se referå, în principal, la:

a. conceperea activitåÆii profesionale çi realizarea obiectivelor instructiv- educative ale disci-

plinelor de învåÆåmânt, prin metodologii care respectå principiile psihopedagogice;

b. utilizarea bazei materiale çi a resurselor învåÆåmântului în scopul realizårii obligaÆiilor

profesionale;



c. punerea în practicå a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învåÆåmânt;

d. organizarea, cu elevii sau cu studenÆii, a unor activitåÆi extraçcolare cu scop educativ sau de

cercetare çtiinÆificå;

e. colaborarea cu pårinÆii, prin lectorate çi alte acÆiuni colective cu caracter pedagogic;

[…]

f. evaluarea performanÆelor la învåÆåturå ale elevilor sau ale studenÆilor în baza unui sistem

validat çi potrivit conçtiinÆei proprii;

g. participarea la viaÆa çcolarå çi universitarå, în toate compartimentele care vizeazå organizarea

çi desfåçurarea procesului de învåÆåmânt […]“.

Mai sunt fåcute referiri la protejarea cadrului didactic în timpul desfåçurårii activitåÆii
didactice çi, la fel, privitor la încurajarea personalului didactic de a participa „la viaÆa socialå çi

publicå, în beneficiul propriu, în interesul învåÆåmântului çi al societåÆii româneçti. […] Personalul

didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaÆiul çcolar sau universitar çi poate între-

prinde acÆiuni în nume propriu, în afara acestui spaÆiu, dacå acestea nu afecteazå prestigiul

învåÆåmântului çi demnitatea profesiei de educator (Art. 99). Cadrele didactice au obligaÆia

moralå så-çi acorde respect reciproc în îndeplinirea obligaÆiilor profesionale (Art. 100)“.

Mai important pentru apropierea de specificarea competenÆelor profesionale ale cadrelor
didactice este art. 42, care stipuleazå urmåtoarele:

„(1). Activitatea personalului didactic de predare cuprinde:

a. activitåÆi didactice de predare-învåÆare, de instruire practicå çi de evaluare, conform

planurilor de învåÆåmânt;

b. activitåÆi de pregåtire metodico-çtiinÆificå çi activitåÆi de educaÆie, complementare pro-

cesului de învåÆåmânt;

(2) ActivitåÆile concrete, corespunzåtoare prevederilor sunt cuprinse în fiça postului, tipizatå la

nivel naÆional, elaboratå de Ministerul ÎnvåÆåmântului împreunå cu federaÆiile sindicale din

învåÆåmânt recunoscute la nivel naÆional çi incluså ca anexå la contractul colectiv de muncå. În

fiça individualå a postului sunt incluse activitåÆile concrete cuprinse la alin. (1) a) çi sunt

selectate acele activitåÆi prevåzute la alin. (1) b), care corespund profilului, specializårii çi

aptitudinilor persoanei care ocupå postul didactic respectiv. Fiça individualå a postului,

revizuitå anual, constituie anexå la contractul individual de muncå.

(3) AtribuÆiile concrete prevåzute la alin. (1) b), cuprinse în fiça individualå a postului, se

referå la activitåÆi specifice sistemului naÆional de învåÆåmânt.“

În prezent sunt în vigoare çi sunt funcÆionale în sistem fiçele postului çi fiçele de evaluare a
personalului didactic çi didactic auxiliar din învåÆåmântul preuniversitar aprobate prin OMEN
Nr. 3522/30.03.2000.

Studierea Fiçelor postului pentru învåÆåtor çi profesor gimanziu/liceu oferå posibilitatea
raportårii la încå un reper existent în specificarea competenÆelor necesare practicårii profesiei
didactice.

Exemplificåm din Fiça individualå a postului:
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ÎNVÅæÅTORI:

„CompetenÆe / AtribuÆii obligatorii, cu enumerarea elementelor de competenÆå çi indicatorilor
de performanÆå pentru fiecare dintre acestea:

� Comunicarea învåÆåtor – elev
� Comunicarea între cadre didactice
� MenÆinerea relaÆiei familie – unitate çcolarå
� Implicarea familiei în activitåÆile formativ-educative
� Coordonarea activitåÆilor extra-curriculare
� Programarea activitåÆii de învåÆare
� Elaborarea schiÆei / proiect didactic
� Asigurarea cu material didactic
� Organizarea çi amenajarea spaÆiului de lucru
� Dezvoltarea comportamentului social
� Formarea instrumentelor fundamentale de comunicare
� Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare
� Dezvoltarea capacitåÆii de a învåÆa
� Dezvoltarea capacitåÆilor de gândire exactå
� Instruirea în çtiinÆe generale
� Dezvoltarea condiÆiei fizice
� Dezvoltarea simÆului artistic
� Formarea deprinderilor practice
� Elaborarea instrumentelor de evaluare
� Evaluarea rezultatelor çcolare
� Înregistrarea rezultatelor çcolare
� Aprecierea rezultatelor çcolare
� Dezvoltarea profesionalå“.

b. Alte experienÆe privind elaborarea
unor documente tip standard profesional

O experienÆå mai recentå privind descrierea standardului ocupaÆiilor de învåÆåtor,
educatoare, profesor, director çcoalå, inspector, altele, provine de la Consiliul pentru Stan-
darde OcupaÆionale çi Atestare (COSA)iv.

Expunem, spre exemplificare, descrierea ocupaÆiei de învåÆåtor. Domeniile de competenÆå sunt
cele de mai jos, cu specificarea activitåÆilor relevante pentru ocupaÆie, cu rezultat evaluabil:

Comunicare

– Comunicarea interpersonalå elev – profesor
– Comunicarea între cadre didactice

RelaÆia familie – çcoalå – societate

– menÆinerea relaÆiei familie – unitate çcolarå
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– implicarea familiei în activitåÆile formativ-educative
– coordonarea activitåÆilor extraçcolare

Curriculum

– programarea activitåÆii de învåÆare
– elaborarea proiectului didactic
– asigurarea cu material didactic

Formarea elevilor

– organizarea çi amenajarea spaÆiului de învåÆare pentru ciclul primar
– dezvoltarea comportamentului social
– formarea instrumentelor fundamentale de comunicare
– dezvoltarea aptitudinilor de comunicare
– dezvoltarea capacitåÆii de învåÆare
– dezvoltarea capacitåÆii de gândire exactå
– dezvoltarea condiÆiei fizice
– instruirea în çtiinÆe generale
– dezvoltarea simÆului artistic
– formarea deprinderilor practice

Evaluare

– evaluarea rezultatelor çcolare
– elaborarea instrumentelor de evaluare
– înregistrarea rezultatelor çcolare
– aprecierea rezultatelor çcolare

Dezvoltare profesionalå

– dezvoltarea profesionalå.

Trebuie observat înså cå o listå a operaÆiilor de muncå pe care le „executå“ un profesor nu
este suficientå pentru a o utiliza drept standard al unei prestaÆii didactice de calitate. Fiecare
dintre aceste operaÆii de muncå poate fi realizatå la un nivel calitativ mai înalt sau mai scåzut.
Din acest motiv se simte nevoia de a analiza mai în detaliu problema competenÆelor profesiei
didactice çi a modului în care ele pot fi evaluate.
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C Despre structura lucrårii

Volumul de faÆå începe prin a analiza precauÆiile de la care trebuie så se porneascå în
elaborarea unui sistem de standarde pentru profesia didacticå. Apoi se analizeazå natura
competenÆelor profesionale care pot fi standardizate în cazul profesiei didactice çi modul în care
pot fi ele evaluate. Prezentarea experienÆei americane în domeniul elaborårii standardelor
predårii – cea mai avansatå la ora actualå – çi a propunerilor unui specialist care a lucrat la
elaborarea çi implementarea lor, va încheia prima parte a acestui volum, destinatå conturårii
cadrului conceptual al problemei elaborårii standardelor profesiei didactice.

În a doua parte a volumului se prezintå rezultatele activitåÆii grupurilor de lucru întrunite
de Consiliul NaÆional pentru Pregåtirea Profesorilor:

� Principiile-nucleu care stau la baza elaborårii standardelor
� Standardele pentru predarea în învåÆåmântul primar (învåÆåtori/institutori)
� Standardele pentru predarea matematicii în gimnaziu (profesori de matematicå-gim-

naziu).

Cea de a treia parte a lucrårii prezintå douå proiecte de metodologie în care sunt valorificate

standardele pentru profesia didacticå:

� structurarea unui program de pregåtire profesionalå a cadrelor didactice aflate la început de
carierå,

� prezentarea unui proces de evaluare în raport cu standardele, pentru acordarea definitivårii în

învåÆåmânt / a certificårii pentru profesia didacticå.

În final, Anexele includ diverse materiale care au fost traduse în limba românå pentru
consultare în timpul proiectului çi care sunt o resurså bibliograficå interesantå pentru problema
standardelor profesiei didactice.





2. Profesionalizarea
activitåÆii didactice

Prof. univ. dr. Emil Påun

Universitatea din Bucureçti



EvoluÆiile sociale contemporane, instaurarea ritmurilor rapide ale societåÆii cunoaçterii
bazate pe „invazia“ tehnologiilor informatice care constituie nucleul dur al postindustrialis-
mului pun în evidenÆå noi dimensiuni çi noi exigenÆe ale societåÆii contemporane. Printre
acestea, un loc important îl constituie profesionalismul, nevoia acutå de profesionalizare care
reprezintå o obiectivare a ceea ce putem numi culturå profesionalå ca domeniu distinct al
culturii çi vieÆii sociale. Acest fapt îi face pe anumiÆi specialiçti så vorbeascå de „triumful
profesiilor“ (Bourdonde). Societatea actualå parcurge o etapå care se aflå între societatea
anteindustrialå çi cea (probabil) postprofesionalå.

Dacå pentru unii specialiçti profesiile çi profesionalizarea sunt un semn distinct esenÆial al
profesionalismului, pentru alÆii (Ivan Illich) ele au funcÆii antisociale çi antiumane întrucât îi
mutileazå pe oameni, le împiedicå dezvoltarea liberå çi deplinå.

Dincolo de o anumitå retoricå a profesionalizårii care se concretizeazå într-o serie de
„dileme“ cu råspunsuri variate çi contradictorii, adesea în marginea fondului problemei în
discuÆie, faptul care se impune este nevoia de profesionalizare resimÆitå ca atare în toate
domeniile çi cu atât mai acut în spaÆiul învåÆåmântului unde multå vreme au dominat
improvizaÆia, empirismul çi procedurile artizanale.

Profesionalizarea pentru cariera didacticå presupune un amplu efort de raÆionalizare çi
açezare a întregului proces de formare iniÆialå çi continuå a cadrelor didactice pe baza unor
standarde profesionale. Activitatea cadrelor didactice trebuie înÆeleaså çi cercetatå nu doar ca
împlinirea unei vocaÆii çi a calitåÆilor personale, ci ca o activitate care este supuså unor norme çi
constrângeri specifice çi precise. Ea are la bazå competenÆe çi cunoçtinÆe asimilate în diferite
moduri, care implicå o formare profesionalå având la bazå un model profesional riguros
elaborat. Lucru nu tocmai uçor de realizat având în vedere specificul activitåÆii educaÆionale,
care implicå adesea variabile a cåror standardizare nu e nici posibilå, dar nici necesarå. „Travail
humain sur l’humain“, acesta este specificul profesiei didactice. De aceea, analiza ei penduleazå
între o descriere a condiÆiilor çi standardelor çi o evidenÆiere a aspectelor creative, personale,
nestandardizate.

Opiniile privind profesionalizarea sunt, de aceea, pro çi contra. Nu vom intra în detalii
referitoare la acest aspect, dar vom afirma cå, påstrând çi respectând specificul activitåÆii
didactice, profesionalizarea pentru cariera didacticå este acut necesarå. Ne putem întreba nu
dacå e necesarå profesionalizarea, ci dacå este ea posibilå. Råspunsul la aceastå întrebare, pe care
personal îl consider afirmativ, depinde în primul rând de råspunsul la întrebarea: ce este
profesionalizarea, în genere, çi ce este profesionalizarea pentru cariera didacticå în special?
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A Profesionalizarea pentru cariera
didacticå – un concept
controversat
Dilemele profesionalizårii

Pentru nevoile analizei noastre, vom încerca o definire (desigur, incompletå) a profesio-
nalizårii. Profesionalizarea este un proces de formare a unui ansamblu de capacitåÆi çi compe-
tenÆe într-un domeniu dat pe baza asimilårii unui sistem de cunoçtinÆe (teoretice çi practice),
proces controlat deductiv de un model al profesiei respective. Din aceastå definiÆie decurg
câteva dimensiuni importante ale profesionalizårii.

1. Mai întâi, profesionalizarea presupune descrierea (sau elaborarea) „identitåÆii profesionale“,
ceea ce, în opinia noastrå, implicå un efort de a construi profesia ca obiect teoretic în ruptura
cu meseria ca obiect al practicii cotidiene. Din aceastå perspectivå, profesionalizarea
înseamnå trecerea de la meserie la profesie. Meseria este rezultatul unei asimilåri artizanale,
intuitive çi imitative, prin ucenicie, fårå o bazå de cunoçtinÆe coerent structurate. Profesia
presupune un set de cunoçtinÆe çi competenÆe descrise çi structurate într-un model profesional

(standarde profesionale) care se asimileazå sistematic çi pe baze çtiinÆifice.

Activitatea cadrelor didactice a fost multå vreme cantonatå în spaÆiul artizanal al meseriei,
pornind de la considerente care Æin de specificul såu çi anume libertatea de acÆiune,
improvizaÆia çi creativitatea, adaptarea la situaÆii noi etc. Chiar dacå dimensiunea creativå a
activitåÆii cadrului didactic råmâne esenÆialå, se impune aståzi tranziÆia de la profesorul
artizan çi artist la profesorul expert. Ceea ce în ultimå analizå înseamnå identificarea
capacitåÆilor çi competenÆelor capabile så legitimeze profesia didacticå.

2. Efortul de legitimare a profesiei didactice în câmpul activitåÆilor çi profesiilor sociale
constituie o a doua dimensiune esenÆialå a profesionalizårii pentru cariera didacticå. Aceasta
presupune un model al profesiei didactice, lucru relativ dificil având în vedere specificul
activitåÆii educaÆionale.



B Activitatea educaÆionalå între
profesie çi semiprofesie

Profesia didacticå are o dimensiune umanå extrem de puternicå, fapt care implicå nu
doar cunoçtinÆe çi competenÆe (descriptibile în termeni de standarde profesionale), ci çi
atitudini, valori, etos, într-un cuvânt o conçtiinÆå profesionalå (dificil çi inutil de standar-
dizat). Cadrul didactic nu este doar un agent, care se supune unui sistem de norme, ci çi un
actor, care se investeçte în ceea ce face, conferå semnificaÆii, tråieçte activitatea cu elevii, cu un
indice de intervenÆie personalå importantå. Activitatea profesorului are un semnificativ
potenÆial de alteritate; de aceea, ea nu poate fi în întregime canonizatå çi reduså la norme çi
reguli rigide, la standarde profesionale care, deçi necesare, nu pot acoperi întreaga arie a
situaÆiilor în care se aflå profesorul.

Cadrul didactic funcÆioneazå într-un spaÆiu de relativå incertitudine, de urgenÆå çi chiar de
risc (Ph. Terremond), un spaÆiu în care coexistå douå tipuri de situaÆii:

a) situaÆii repetitive çi ritualizate pentru care cadrul didactic dispune în repertoriul såu
profesional de competenÆele necesare pentru a le aborda çi soluÆiona rapid çi eficient;

b) situaÆii didactice noi, adesea neobiçnuite, creative, care cer soluÆii noi çi pentru care cadrul
didactic nu dispune (sau dispune doar parÆial) de competenÆele necesare pentru abordarea çi
soluÆionarea lor rapidå. Aceste situaÆii îl obligå la un timp de reflectare çi de explorare, la
anumite ezitåri etc.

De aceea, profesionalizarea activitåÆii didactice nu se reduce la asimilarea sistematicå a
unor competenÆe descrise de standardele profesionale, ci presupune o utilizare euristicå çi
creativå a acestora în situaÆii çi contexte educaÆionale care cer acest lucru. Profesionalizarea
înseamnå „o redefinire radicalå a naturii competenÆelor care se aflå la baza unor practici
pedagogice eficace“

Standardele profesionale sunt mai totdeauna riguros normative çi, de aceea, rigide çi
coercitive. Ele îngrådesc adesea spiritul euristic çi creativ. Acest fapt impune în mod necesar
dezvoltarea capacitåÆii de a combina çi adapta competenÆele la situaÆii noi, capacitatea de a
mobiliza cunoçtinÆele çi competenÆele în situaÆii çi contexte particulare. De aceea, profesio-
nalizarea trebuie så includå (pe lângå cunoçtinÆele çi competenÆele profesionale) çi scheme
de gândire (adicå scheme de raÆionament), de interpretare, de creare de ipoteze, de
anticipare, de decizie.

Efortul de legitimare a profesiei didactice în câmpul profesiilor sociale trebuie, de aceea, så
Æinå seama, în mod necesar, de specificul activitåÆii educaÆionale, de complexitatea çi de
prezenÆa în spaÆiul såu a unor situaÆii a cåror dimensiune standardizabilå este subordonatå
situaÆiilor çi contextelor cu o puternicå dimensiune nonstandardizabilå. Aceastå realitate



particularå influenÆeazå, cum vom aråta, çi modul de a defini, înÆelege çi forma competenÆele
pentru profesia didacticå.

Orientårile esenÆiale privind profesionalizarea pentru profesia didacticå sunt influenÆate în
mare måsurå de pluralismul çi concurenÆa paradigmaticå din çtiinÆele educaÆiei, unde se
confruntå çi se înfruntå douå mari paradigme – cea normativå çi cea interpretativå, paradigme
mai degrabå complementare decât opuse. Abordårile recente ale acestei chestiuni pun în
evidenÆå existenÆa mai multor paradigme subsumate celor douå menÆionate.
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3. CompetenÆele
profesiei didactice

Conf. univ dr. Mihai Diaconu

Academia de Studii Economice din Bucureçti



Scopul acestui volum fiind acela de a iniÆia o discuÆie pe marginea standardelor profesiei
didactice concepute de grupurile de lucru ale Consiliului NaÆional pentru Pregåtirea Profe-
sorilor, nu este lipsit de utilitate så se porneascå de la examinarea ideilor pedagogice de largå

circulaÆie despre competenÆa pedagogicå. În felul acesta, se va oferi un punct suplimentar de
referinÆå celor doritori så participe la discuÆie, în afarå de propria lor experienÆå, de naturå så
înlesneascå analiza problemelor ridicate de elaborarea unui sistem de standarde pentru profe-
sori, cåci – aça cum s-a subliniat în capitolul anterior – totul trebuie så porneascå de la
„identificarea capacitåÆilor çi competenÆelor capabile så legitimeze profesia didacticå“. În plus,
se va putea aprecia mai uçor måsura în care rezultatele muncii grupurilor de lucru se
înscriu într-un curent general de preocupåri çi idei existent în educaÆia contemporanå.
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A CompetenÆa pedagogicå
çi performanÆele profesionale

Prin competenÆå pedagogicå se înÆelege, în sens larg, capacitatea unui educator de a se
pronunÆa asupra unei probleme pedagogice, pe temeiul cunoaçterii aprofundate a legitåÆilor çi

determinårilor fenomenelor educative; în sens restrâns, se referå la capacitatea unei persoane de a

realiza, la un anumit nivel de performanÆå, totalitatea sarcinilor tipice de muncå specifice profesiei

didactice. NoÆiunea de „competenÆå pedagogicå“ tinde så fie folositå în prezent cu înÆelesul de
standard profesional minim, adeseori specificat prin lege, la care trebuie så se ridice o persoanå în
exercitarea principalelor sarcini de lucru ale profesiei didactice, astfel încât societatea så fie
protejatå de riscul profesårii acestei meserii de cåtre oameni insuficient pregåtiÆi.

Problema determinårii competenÆelor pedagogice de bazå a apårut în cea de-a doua jumå-
tate a secolului XX, în contextul preocupårilor de reformå a modalitåÆilor de pregåtire profe-
sionalå a educatorilor. În perioada anilor 1960-1970, în SUA s-a constituit o adevåratå miçcare –
„competency-based teacher education – CBTE“, adicå formarea profesorilor pe bazå de compe-

tenÆe – consideratå de cåtre cei care au susÆinut-o, „cel mai eficient mod de a pregåti profesori“.
Programele de pregåtire centrate pe competenÆe pedagogice se bazau pe analiza sistemicå a pro-
blemei profesionalizårii în domeniul educaÆiei çi se caracterizau prin pragmatism în determi-
narea sarcinilor specifice profesiei didactice çi a nivelului minim de performanÆå la care trebuie så
fie realizate.

Cåtre sfârçitul acestei perioade, conceptul de „formare a profesorilor pe bazå de competenÆe“ a fost
folosit mai puÆin frecvent în literatura pedagogicå, dar a påtruns în practicå. IniÆierea în profesia
didacticå a fost înÆeleaså ca fiind legatå de un ansamblu de competenÆe iniÆiale, de bazå, care urmeazå
så se dezvolte în complexitate çi întindere, pe måsurå ce profesorul dobândeçte experientå.

Pe måsura acumulårii experienÆei çi a dezvoltårii aptitudinii pedagogice, o persoanå
dobândeçte måiestrie pedagogicå. Måiestria pedagogicå se referå la o treaptå superioarå de
dezvoltare a unei „competenÆe pedagogice“ iniÆiale çi desemneazå „un înalt nivel al competenÆei,
atins prin antrenament, de naturå så permitå obÆinerea cu uçurinÆå a unor realizåri la nivel de

expert“ (Houston R. W.). La acest nivel de performanÆå, profesorul este capabil så sesizeze, în
interiorul unei situaÆii concrete, informaÆiile care-i vor permite så intervinå într-o manierå
adecvatå; el utilizeazå în mod inteligent aceste informaÆii çi acÆioneazå într-o manierå inovativå

pentru soluÆionarea problemelor pe care le ridicå situaÆia respectivå – atunci când schemele
acÆionale preexistente – algoritmii metodici – devin insuficiente. Acest spirit inovativ este înså
dublat de capacitatea de a asigura un caracter legitim acÆiunilor educative iniÆiate, prin justifi-

carea lor teoreticå, adicå prin întemeierea lor pe concluziile cercetårilor întreprinse în domeniul
çtiinÆelor educaÆiei.



Care sunt competenÆele pe care trebuie så le posede un profesor?
În urma unui efort de sintezå a concluziilor cercetårilor întreprinse pânå în prezent în

domeniul psihologiei învåÆårii, privind, în special, condiÆiile în care predarea poate
înlesni realizarea obiectivelor educative propuse elevilor, s-au formulat mai multe teze,
numite de autori „principii“, în legåturå cu caracteristicile, implicit competenÆele,
unui profesor eficient:

� Stabileçte cu claritate obiectivele educative pe care urmeazå så le realizeze elevii. Aceasta
presupune ca profesorul så posede, de exemplu, competenÆa de a identifica obiectivele
educative de atins, prin luarea în consideraÆie a caracteristicilor elevilor såi çi a açteptårilor
comunitåÆii sociale, de a operaÆionaliza obiectivele alese spre a fi propuse elevilor, de a utiliza
diferite tehnici de analizå sarcinilor de învåÆare implicate în realizarea fiecårui obiectiv
selecÆionat;

� Le prezintå elevilor care sunt cele mai înalte performanÆe, în anumite limite rezonabile, la care
se açteaptå ca ei så se ridice în realizarea diferitelor activitåÆi care le sunt propuse;

� Identificå çi concepe activitåÆi de învåÆare care sunt relevante pentru contextele reale de viaÆå
cotidianå a elevilor;

� Manifestå preocuparea de a se adapta la diversitatea elevilor prin selecÆionarea unor strategii
de instruire çi a unor materiale de învåÆare care sunt adecvate vârstei, pregåtirii anterioare,
valorilor culturale çi nevoilor individuale de educaÆie ale elevilor;

� Creeazå çi menÆine în sala de claså un climat de lucru care favorizeazå învåÆarea, motivaÆia
intrinsecå a învåÆårii çi dorinÆa de a realiza sarcinile de lucru propuse; aceasta presupune,
de exemplu, o serie de competenÆe de management al clasei, începând cu cele legate de
aranjarea mediului fizic al clasei, astfel încât så se înlesneascå interacÆiunea dintre
profesori çi elevi, stabilirea împreunå cu elevii a unor limite rezonabile în care trebuie så
se înscrie comportamentul fiecåruia çi terminând cu cele legate de crearea unei atmos-
fere de lucru, destinse, încurajarea procupårii elevilor de a se autocontrola continuu çi
competenÆele de tratare corespunzåtoare a manifestårilor de indisciplinå;

� Încurajeazå interacÆiunea socialå a elevilor în discutarea çi realizarea diverselor activitåÆi de
învåÆare legate de tema supuså studiului;

� Oferå elevilor o structurå de lucru de naturå så ghideze activitatea de învåÆare a elevilor çi
comportamentul lor în timpul lecÆiei;

� Înlesneçte elevilor prelucrarea / procesarea intelectualå a informaÆiilor punându-i în situaÆia de
a desfåçura activitåÆi care implicå procese cognitive ce îi vor ajuta så înveÆe çi så-çi reamin-
teascå informaÆia. De exemplu, evidenÆierea legåturilor logice dintre diferite informaÆii,
solicitarea elevilor în a realiza extrapolåri sau în a stabili implicaÆii posibile ale unui fapt
costatat, încurajarea exprimårii în maniere diverse – grafice, simbolice, semantice – iniÆierea
unor activitåÆi speciale cu elevii cu dificultåÆi de învåÆare sau stiluri cognitive specifice ç.a.;

� Îi ajutå pe elevi så ståpâneascå esenÆialul – acele cunoçtinÆe çi deprinderi care sunt de bazå
pentru studierea la nivel superior a unui domeniu, cerinÆå care implicå ea însåçi din partea
profesorului capacitate de esenÆializare;

� Oferå elevilor sarcini de lucru, provocatoare, interesante, de naturå så stimuleze dezvoltarea lor

intelectualå; de exemplu, sarcini care îi pun pe elevi în situaÆia de a-çi testa ceea ce au învåÆat
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efectiv çi a stabili ce urmeazå så înveÆe; sarcini care presupun exersarea unor strategii de
soluÆionare a unei anumite categorii de probleme dificile sau a unor strategii prin care îçi pot
dezvolta anumite competenÆe etc.;

� Propune activitåÆi de învåÆare care solicitå elevilor activitåÆi intelectuale de un înalt nivel de

complexitate;

� Realizeazå o continuå monitorizare a progresului elevilor în realizarea obiectivelor educative
care le-au fost propuse (J.E. Ormrod, 1998)
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B Un model taxonomic
al competenÆelor de predare

Standardele profesionale se referå la acele componente ale profesiei didactice care sunt
observabile çi måsurabile, cum sunt cele anterior prezentate. Principalele categorii de comporta-

mente açteptate din partea unui profesor competent pot fi ordonate într-un model al profesiei
didactice cu caracter taxonomic care va evidenÆia faptul cå acest model include aspecte care, pe
lângå cele observabile çi måsurabile, cu greu pot så fie standardizate. Prin model se înÆelege nu
atât un mod de a proceda anume, unic, ce poate fi imitat ca atare, invariabil, cât un sistem de
teze numite adeseori „principii“, validate de cercetåri experimentale çi de practicå, referitoare la
ce are de fåcut, dar çi la cunoçtinÆele, atitudinile çi calitåÆile personale pe care trebuie så le aibå
un profesor.

Modelul pe care îl prezentåm mai jos, dupå cum se va observa, se referå doar la com-
petenÆele implicate de rolul de bazå al unui profesor, acela de a conduce activitåÆi instruc-

tiv-educative cu elevii, låsând deoparte celelalte roluri posibile, cum ar fi, de exemplu, rolul de
manager çcolar, de consilier al elevilor, de diriginte, creator de materiale curriculare ç.a.

Asemenea competenÆe sunt ordonate taxonomic, dupå criteriul posibilitåÆii de standar-
dizare, astfel încât se începe cu competenÆele necesare evaluårii, proiectårii çi conducerii
proceselor de instruire, iar în final, sunt înscrise competenÆele necesare pentru a sprijini
dezvoltarea / modelarea personalitåÆii elevilor. Acestea din urmå implicå din partea profesorului
cunoçtinÆe ample despre modelarea comportamentelor umane, atitudini specifice, capacitåÆi de
anticipare çi de previziune, dar çi anumite însuçiri de personalitate.

I. Analiza pedagogicå a conÆinuturilor nou introduse în programe presupune competenÆe legate de:

� identificarea noÆiunilor noi introduse, ierarhizarea lor logicå
� stabilirea „noÆiunilor-cheie“
� identificarea modelelor de raÆionament
� elaborarea unei planificåri anuale de parcurgere a conÆinutului
� identificarea materialului bibliografic çi a materialelor didactice necesare.

II. Analiza caracteristicilor cunoçtinÆelor care urmeazå så fie predate:

� identificarea, în programele çcolare çi în manuale a simplificårilor, a erorilor, a cunoçtinÆelor
„savante“ care urmeazå så fie transpuse didactic

� tratarea pedagogicå necesarå a conÆinutului învåÆårii: sistematizåri, lårgirea bazei explicative,
conceperea a noi aplicaÆii, stabilirea unor conexiuni interdisciplinare



III. Aprecierea çi evaluarea comportamentului elevilor implicå formarea unor competenÆe speci-
fice legate de:

� Selectarea instrumentelor de evaluare adecvate;
� Proiectarea çi realizarea unor instrumente de evaluare;
� Colectarea çi prelucrarea informaÆiilor obÆinute prin aplicarea instrumentelor de evaluare;
� Diagnoza abilitåÆilor sau a dificultåÆilor elevilor în activitatea de învåÆare;
� Sinteza çi interpretarea informaÆiilor despre aceste abilitåÆi sau dificultåÆi;
� Implicarea elevilor în autoevaluare;
� Diagnoza caracteristicilor afective ale elevilor;
� Stabilirea nevoilor reale de instruire/formare ale elevilor.

IV. Proiectarea instruirii presupune urmåtoarele competenÆe:

� selectarea obiectivelor educative care vor fi propuse elevilor;
� operaÆionalizarea obiectivelor;
� alegerea conÆinuturilor învåÆårii;
� elaborarea unor variante de prezentare a aceluiaçi mesaj în forme diverse;
� alegerea strategiilor de învåÆare adecvate fiecårui obiectiv/caracteristicilor elevilor/ com-

portamentului colectiv al clasei;
� elaborarea unor variante de lucru care så Æinå seama de diferenÆele individuale;
� conceperea modului de organizare a activitåÆii elevilor în funcÆie de situaÆia de învåÆare;
� selectarea çi realizarea materialelor /activitåÆilor de instruire;
� conceperea unor secvenÆe de evaluare formativå;
� elaborarea unor secvenÆe de exerciÆii intermediare, de naturå så le permitå elevilor så-çi

autoevalueze progresul;
� conceperea unor secvenÆe cu activitåÆi de remediere, destinate unor grupe omogene;
� elaborarea unui test sumativ;
� conceperea procedurilor de acÆiune în claså (managementul clasei);
� colaborarea cu alte persoane în definitivarea proiectelor

V. Conducerea proceselor de instruire presupune competenÆe legate de:

� Organizarea mediului fizic al clasei;
� Motivarea çi stimularea elevilor;
� Prezentarea sarcinilor de lucru;
� Stabilirea/menÆinerea regulilor de comportare în claså;
� Punerea întrebårilor çi formularea råspunsurilor;
� Prezentarea sistematicå a conÆinutului;
� Conducerea discuÆiilor / a activitåÆilor în grupuri mici;
� Conducerea activitåÆilor individuale diferenÆiate
� Furnizarea feedback-ului;
� Stimularea gândirii inductive/deductive a elevilor çi antrenarea lor în rezolvarea de probleme;
� Utilizarea diferitelor tipuri de hardware (echipamente audio-vizuale, calculatoare etc.)
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VI. Îndeplinirea unor îndatoriri organizatorice/administrative.

� Organizarea meditaÆiilor, consultaÆiilor, a ajutorului la învåÆåturå;
� Conducerea unor întâlniri de lucru cu profesori/pårinÆi ç.a.
� Påstrarea/întreÆinerea documentelor, înregistrårilor etc.
� Påstrarea, organizarea, întreÆinerea materialelor didactice, a echipamentelor etc.

VII. Dezvoltarea personalitåÆii copilului presupune competenÆe legate de:

� IniÆierea unor demersuri menite så dezvolte conçtiinÆa de sine a copilului çi a capacitåÆilor
sale metacognitive;

� IniÆierea unor acÆiuni educative pentru dezvoltarea abilitåÆilor de interacÆiune socialå ale copilului;
� IniÆierea unor activitåÆi educative pentru dezvoltarea deprinderilor elevilor de a învåÆa-

cum-så-înveÆe;
� IniÆierea unor activitåÆi educative pentru dezvoltarea simÆului responsabilitåÆii.

VIII. Dezvoltarea måiestriei profesionale personale implicå:

� Evaluarea criticå a propriilor prestaÆii didactice;
� Planificarea dezvoltårii personale;
� Preocuparea de autoperfecÆionare;
� InteracÆiunea optimå cu alte persoane;
� Rezolvarea cu uçurinÆå a problemelor profesionale;
� Încrederea în sine. (Marbeau L., 1990, Houston R.)

Cercetåtorii au pus în evidenÆå pe lângå competenÆele de bazå, mai sus menÆionate, o serie
de calitåÆi personale ale profesorului, care urmeazå så fie dezvoltate prin experienÆå çi o educaÆie
profesionalå adecvatå.

Noua calitate a raporturilor afective care se stabilesc între profesor çi elevi în învåÆåmântul
contemporan, de naturå så evite traumele psihice sau apariÆia complexelor de inferioritate,
solicitå profesori care så posede tråsåturi de personalitate, cum sunt;

� autoritate realå (dobânditå prin profesionalism, moralitate, flexibilitate, consecvenÆå), nu
impuså prin diferite forme de constrângere;

� tact pedagogic;

� permisivitate.

Tråsåturile de personalitate ale profesorului care reuçeçte så stimuleze interesul elevilor såi
pentru disciplina pe care o predå au fost studiate de Ryans, D.G. (apud Ausubel D.P., Robinson
F.G.). Semnul cel mai sigur al talentului pedagogic este måsura în care un profesor reuçeçte så
trezeascå motivaÆia elevilor såi pentru problemele propuse spre studiu çi pentru disciplina de
învåÆåmânt predatå. Aceastå capacitate de motivare a elevilor se coreleazå, de cele mai multe ori,
cu anumite structuri de personalitate ale profesorilor.

Profesorii cu personalitåÆi afectuoase, înÆelegåtori çi prietenoçi, înclinaÆi så distribuie mai
multe laude çi încurajåri, så fie mårinimoçi (opuçi profesorilor caracterizaÆi prin atitudini
distante, egocentrism çi mårginire), prin înseçi aceste calitåÆi, îi stimuleazå pe elevi så depunå un
volum mai mare de muncå, så fie mai creativi, så doreascå så se identifice cu asemenea profesori,
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pe care ajung så-i îndrågeascå çi, prin intermediul unui „impuls afiliativ“, ajung så fie atraçi de
disciplina pe care ei o predau;

Profesorii caracterizaÆi prin responsabilitate, spirit metodic çi acÆiuni sistematice (opuçi celor
cu personalitate çovåielnicå, neglijentå, lipsitå de planificare) s-au dovedit a fi mai stimulativi
pentru acei elevi care sunt dominaÆi de „impulsul de autoafirmare“, de dorinÆa de a atinge un
statut social, de a obÆine succesul çcolar; ei inspirå elevilor siguranÆå çi le induc certitudinea cå au
un profesor capabil så-i conducå spre reuçita sigurå, reduc anxietatea;

Profesorii caracterizaÆi prin entuziasm pentru disciplina pe care o predau, cu firi imaginative,
capabili så întreÆinå la lecÆiile lor o atmosferå de „efervescenÆå intelectualå“ reuçesc så inducå elevilor
sentimentul importanÆei materiei predate, curiozitatea, interesul çi, în cele din urmå, så-i motiveze,
prin valorificarea maximalå a „impulsului cognitiv“ existent, în mod normal, în orice fiinÆå umanå.

Alte calitåÆi necesare Æin de nivelul de culturå al profesorului, cerut de responsabilitåÆile

culturale çi sociale în societatea contemporanå:

� capacitatea de a dialoga;
� capacitatea de a informa obiectiv çi de a comunica cu uçurinÆå;
� atitudinea criticå çi non-dogmaticå;
� virtuÆi civico-democratice;

CivilizaÆia tehnologicå contemporanå îi impune profesorului så-çi dezvolte o serie de calitåÆi
personale, cum sunt:

� ståpânirea noilor tehnici care sunt folosite în sala de claså contemporanå;
� capacitatea de a inventa noi modalitåÆi de utilizare a acestor tehnici;
� capacitatea de a le inova, de a propune ameliorårile necesare.

FuncÆia çtiinÆificå a profesorului contemporan implicå dezvoltarea unor noi calitåÆi çi atitudini:

� cunoaçterea logicii çi a structurii disciplinei pe care o predå;
� promovarea spiritului çtiinÆific;
� preocupåri de propagare a culturii çtiinÆifice.

Etica profesionalå çi cerinÆele de a se autoperfecÆiona continuu impun:

� capacitate de autoorganizare;
� mentalitate deschiså çi disponibilitate de a observa çi studia comparativ diferite sisteme çi

practici çcolare din lume;
� atitudine experimentalå, în vederea perfecÆionårii continue a metodologiei çi a stilului

personal de predare;
� açezarea intereselor copiilor încredinÆaÆi spre educaÆie deasupra oricåror alte interese.

(Mencarelli. M.)

Toate aceste calitåÆi necesare unui profesor sunt de naturå så sugereze faptul cå profesia
didacticå solicitå persoane atent selecÆionate çi care vor avea nevoie de o îndelungatå perioadå de

formare profesionalå çi ca personalitate.
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C Evaluarea competenÆei
pedagogice

În profesia didacticå, cercetåtorii au pus în evidenÆå existenÆa mai multor niveluri de
performanÆå profesionalå: (1) nivelul deprinderilor de lucru singulare – atunci când profesorul,
de obicei student-practicant, este capabil så realizeze doar sarcini izolate de lucru cu elevii; de
exemplu så adreseze întrebåri într-o ordine logicå, så prezinte informaÆii într-o manierå
sistematicå, fårå înså a putea så le combine întotdeauna în mod adecvat, în raport cu situaÆiile
educative apårute; (2) nivelul reproducerii unor „scheme acÆionale“ complexe date; ca reluarea în
acelaçi mod a unei succesiuni de activitåÆi, recomandate în ghidul pentru profesori, ori de câte
ori are de predat o anumitå lecÆie; (3) nivelul competenÆei pedagogice propriu-zise, când
profesorul este capabil så-çi adapteze „creativ“ schemele acÆionale, în funcÆie de contextul în
care urmeazå så fie realizat un anumit obiectiv educativ (Houston R.W.,1988). CompetenÆa

pedagogicå poate fi consideratå, în consecinÆå, acel nivel de performanÆå în exercitarea profesiei
didactice, la care diferiÆii algoritmi metodici, preexistenÆi, de realizare a unor sarcini de lucru
sunt selecÆionaÆi, combinaÆi çi puçi în aplicare în funcÆie de modificårile contextului situaÆional

în care se desfåçoarå activitatea instructiv-educativå cu elevii.
Evaluarea competenÆei pedagogice a unui profesor vizeazå patru aspecte esenÆiale:

1. testarea aptitudinii de predare;
2. aprecierea deprinderilor de predare;
3. aprecierea gradului de integrare a deprinderilor de predare în conducerea unor activitåÆi de

învåÆare ale unui grup de elevi;
4. aprecierea stabilitåÆii în obÆinerea performanÆelor, adaptabilitatea la situaÆii noi çi curba

progresului personal (Houston W. R.).

Testarea aptitudinii de predare constå, de obicei, în a-i cere candidatului så predea aceeaçi

lecÆie la mai multe clase paralele. Evaluatorii urmåresc: (a) modul în care candidatul råspunde la
criticile primite; (b) cât de realist este în evaluårile propriilor sale performanÆe; (c) måsura în
care se constatå o perfecÆionare a prestaÆiei pedagogice, de la o lecÆie, la alta; (d) måsura çi modul
în care îçi modificå predarea în urma observaÆiilor primite.

Aprecierea deprinderilor de predare vizeazå ståpânirea unor „tehnici“ de lucru legate, de
exemplu, de elaborarea proiectelor de lecÆie, captarea atenÆiei elevilor, utilizarea tehnicilor de
chestionare a copiilor ç.a.

Aprecierea gradului de integrare a deprinderilor de predare se realizeazå prin simulåri ale unor
situaÆii de predare. Candidatului i se oferå descrieri, în scris, ale unor situaÆii de predare, despre
care el va trebui så precizeze cum va acÆiona pentru a le face faÆå; astfel sunt testate capacitåÆile
sale de planificare, de structurare a cunoçtinÆelor, comportamentul såu general de luare a



deciziilor; uneori i se oferå imagini cu situaÆii din sala de claså çi se urmåreçte ce observå, cum
reacÆioneazå, ce inferenÆe face çi, în general, cum percepe aceste situaÆii, cum reacÆioneazå la ele.

Aprecierea stabilitåÆii în obÆinerea performanÆelor, a adaptabilitåÆii la condiÆii noi çi progresul

personal se realizeazå prin îmbinarea unor metode cum sunt: analiza rezultatelor obÆinute de
elevi la diferite teståri, cercetarea aprecierilor primite de-a lungul timpului din partea persoa-
nelor care l-au asistat la diferite activitåÆi, analiza parcursului profesional în perioadele ante-
rioare ç.a. De obicei, un bun instrument de evaluare în acest sens este portofoliul de evaluare al

activitåÆii profesorului.
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standardele predårii
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A Scurt istoric

Pentru orice naÆiune sistemul de educaÆie este un element vital în construirea viitorului dar,
în mod paradoxal, capacitatea sa de a-çi îndeplini scopul este limitatå de controlul politic,
organizaÆional çi social care au în mod fundamental o naturå conservatoare. NaÆiunile care cautå
så-çi modernizeze economiile çi så-çi întåreascå instituÆiile politice democratice în formare
impun niveluri foarte ridicate de exigenÆå atât çcolii ca organizaÆie cât çi personalului angajat,
care nu are formate capacitatea çi abilitåÆile necesare pentru a atinge aceste scopuri. S-a observat
în mod frecvent cå çcolile organizate sub un singur sistem politic çi sub un singur set de norme
sociale se confruntå, în cazul unor noi guverne mai deschise la reformå, cu cereri de schimbare,
de schimbare rapidå. Acestea sunt circumstanÆele cu care se confruntå profesorii çi iniÆiativele de
reformå a educaÆiei în România la începutul secolului XXI.

În România, societatea are nevoie de un sistem de educaÆie care så pregåteascå copiii çi
tinerii så participe ca forÆå de muncå productivå într-o piaÆå a muncii dinamicå çi ca cetåÆeni
responsabili într-o societate democraticå, mai deschiså. Dar în România, ca de altfel çi în alte
Æåri post-socialiste, tranziÆia spre modernitate s-a dovedit a fi mai dificilå decât s-a crezut iniÆial.
Înainte de RevoluÆia din 1989, çcolile din România au fost supuse, de decenii, unei planificåri
centralizate. Sistemul de educaÆie a fost conceput astfel încât så cultive atitudinile, abilitåÆile çi
valorile necesare funcÆionårii într-o economie planificatå centralizat çi controlatå de guvern.
MulÆi tineri au fost formaÆi în domenii tehnice limitate çi nu au fost pregåtiÆi så se adapteze la
condiÆiile economice în schimbare. Rezultatul pentru aceastå naÆiune mândrå – cu o istorie
bogatå çi a doua, ca populaÆie, din Centrul çi Sudul Europei – a fost så ajungå Æara cu aproape
cea mai såracå economie din regiune çi cu un sistem de educaÆie ce duce lipså de resurse çi
echipament, o infrastructurå çcolarå care în multe feluri este disfuncÆionalå, un corp profesoral
ce duce lipså de formare modernå çi de dezvoltare profesionalå çi structuri de conducere educa-
Æionalå ce constrâng inovaÆia çi reforma.

În timpul anilor ’90, guvernele României au cåutat så rezolve aceste probleme, în special
prin amplul Proiect de Reformå a EducaÆiei (PRE), început la mijlocul decadei çi finanÆat
parÆial prin împrumuturi de la Banca Mondialå. Scopurile PRE sunt så creascå çansele de
angajare a absolvenÆilor çcolilor çi pregåtirea generalå pentru continuarea studiilor çi pentru
formarea la locul de muncå. Dupå adoptarea noilor programe naÆionale çi a noilor metode de
evaluare çi examinare a elevilor, activitatea Componentei de Pregåtire a Profesorilor s-a
concentrat pe organizarea de ateliere de lucru pentru a forma o mare parte a corpului profesoral
existent.

La mijlocul anului 2000 s-a lansat un proiect care så facå så progreseze aceste iniÆiative de
dezvoltare a profesorilor, prin plasarea accentului pe standardele predårii. Çi anume, s-a încercat
formularea unui plan strategic pentru dezvoltarea çi implementarea Standardelor Profesionale



NaÆionale pentru Profesori çi crearea unui cadru instituÆional pentru a desfåçura aceastå muncå.
Noul proiect a trebuit så identifice condiÆiile çi stimulentele care så sprijine educaÆia pro-
fesorului înainte de angajare precum çi dezvoltarea profesionalå ulterioarå pentru a satisface
cerinÆele noilor Standarde Profesionale NaÆionale pentru Profesori. În plus, proiectul a trebuit
så sugereze mecanisme de asigurare a calitåÆii prin stabilirea criteriilor de selecÆie pentru cariera
de profesor çi de asemenea så identifice çi så promoveze condiÆii care så sprijine valoarea
Standardelor în certificarea profesorilor çi în procedurile de acreditare. Ca un ultim obiectiv, s-a
încercat obÆinerea, prin intermediul acestui proiect, a unui sistem care så ducå la motivaÆie çi
stimulente crescute pentru ca profesorii så satisfacå cerinÆele noilor Standarde Profesionale
NaÆionale pentru Profesori.
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B Eficacitatea sistemului
de standarde de predare

Este important så examinåm importanÆa unui efort naÆional de a dezvolta un sistem explicit de
standarde ale predårii pentru întreaga Æarå. Aspecte ale acestei chestiuni care ar trebui analizate sunt
dacå România are în prezent standarde de predare çi dacå da, unde din punct de vedere instituÆional
sunt localizate çi cât de bine servesc ele scopurile naÆionale de reformå a educaÆiei; care vor fi
beneficiile în timpul lungului proces de dezvoltare a unui sistem de Standarde Profesionale
NaÆionale pentru Profesori; cum så se utilizeze çi så se adapteze eforturile majore de a înfiinÆa
standarde de predare çi evaluare din alte Æåri mai avansate, în special prin examinarea celor dezvoltate
de Consiliului NaÆional de Certificare din Statele Unite; çi, în cele din urmå, ce beneficii directe çi
indirecte pot rezulta din instituÆionalizarea unui sistem explicit de standarde de predare în România.

a) Standardele existente

La începutul efortului de a dezvolta noi Standarde Profesionale NaÆionale pentru Profe-
sori, s-ar putea presupune cå în prezent în România nu existå standarde pentru profesori. Dar o
asemenea presupunere este o mare greçealå. Într-adevår, în România existå standarde pentru
profesori. Înså standardele actuale au caracteristici ce limiteazå serios capacitatea lor de a avea o
contribuÆie pozitivå la reforma educaÆiei. De fapt, standardele existente acÆioneazå astfel încât
limiteazå reformele conduse dupå noile cerinÆe naÆionale çi nu le faciliteazå.

Så analizåm doar câteva dintre standardele – açteptårile çi cerinÆele referitoare la cunoçtinÆe,
abilitåÆi çi mentalitåÆi – pe care profesorii din România le întâlnesc în cariera lor profesionalå.

În primul rând, persoanele care doresc så devinå profesori trebuie så fie admise într-o
instituÆie de învåÆåmânt terÆiar. Standardele pentru deciziile de admitere se gåsesc în standardele
de absolvire a liceelor çi în cerinÆele universitare çi departamentale din cadrul instituÆiilor.

În al doilea rând, în cadrul instituÆiilor de învåÆåmânt superior, studenÆii care doresc så
devinå profesori trebuie så fie admiçi în programul de formare a profesorilor.

În al treilea rând, studenÆii care se aflå într-un program de pregåtire a viitorilor profesori
trebuie sa îndeplineascå cerinÆele de absolvire a acestui program.

În al patrulea rând, absolvenÆii programelor de pregåtire a viitorilor profesori trebuie så fie
angajaÆi prin concurs de cåtre Ministerul EducaÆiei.

În al cincilea rând, dupå doi ani de la angajarea iniÆialå, profesorii trebuie så susÆinå
examenul de Definitivat.

În al çaselea rând, avansarea profesorului cåtre Gradul II çi Gradul I presupune îndeplinirea
cerinÆelor fiecåruia dintre aceçti paçi.

În al çaptelea rând, profesorii care doresc så obÆinå diplome post-universitare trebuie så
îndeplineascå cerinÆele de obÆinere a acestor diplome ale universitåÆii la care studiazå.



În al optulea rând, profesorii care au obÆinut Gradul II pot fi aleçi så intre în administraÆia
çcolii, o tranziÆie pentru care existå un set de cerinÆe çi açteptåri.

În al nouålea rând, profesorii care doresc så obÆinå gradaÆii de merit din partea Ministerului
EducaÆiei trebuie så îndeplineascå çi cerinÆele unui grup de colegi, pe lângå cerinÆele Ministerului.

În al zecelea rând, profesorii întâlnesc standarde impuse çi de inspectori çi de alte persoane
cu autoritate din cadrul sistemului çcolar çi din Minister.

În multe cazuri, aceste standarde au o naturå subiectivå çi nu sunt nici transparente, ca
unitåÆi de måsurå pentru gradul de responsabilitate, nici nu sunt scrise explicit astfel încât toatå
lumea implicatå så le poatå înÆelege.

Trecând în revistå aceste tråsåturi ale politicii româneçti în grupuri de lucru formate din
educatori români (cadre didactice din învåÆåmântul preuniversitar çi universitar), mulÆi au
observat cå aceste „standarde“ nu sunt scrise într-o manierå tipicå çi care så exprime explicit
açteptårile privind cunoçtinÆele profesionale, abilitåÆile çi mentalitåÆile predårii. Uneori cerin-
Æele sunt formulate ca fiind timpul petrecut într-un curs sau numårul de cursuri absolvite într-o
universitate sau numårul de ani necesari pentru a ajunge la urmåtorul obstacol.

O altå chestiune importantå o reprezintå consecvenÆa dintre çi în rândul standardelor. În
mod frecvent, standardele ce se aplicå într-un anumit punct al procesului pot så nu fie consecvente
din punctul de vedere al conÆinutului sau din punct de vedere profesional cu standardele ce se
aplica într-un alt punct. Unele standarde existente sunt aliniate strategiilor de reformå
macro-educaÆionalå, dar unele nu sunt. Unele standarde pun accentul pe cunoçtinÆele academice,
altele pun un accent mai mare pe abilitåÆile profesionale. Unele sunt aliniate noilor programe
naÆionale çi açteptårilor faÆå de învåÆarea elevilor, în timp ce altele nu sunt. În plus, poate så existe
inconsecvenÆå çi între universitåÆi în ceea ce priveçte standardele pentru examenul de Definitivat.
Când inspectorii evalueazå profesorii în mod individual, nu existå nici o modalitate sistematicå de
a observa çi de a controla standardele folosite de inspectori în mod individual.

În mod clar, existå standarde pentru profesori în România, dar ele se gåsesc în cadrul unor
instituÆii çi programe, nu sunt explicite çi transparente în conÆinut, nu sunt aliniate între ele din
punctul de vedere al conÆinutului çi nu sunt organizate într-un fel în care så sprijine un program
naÆional consistent çi consecvent de formare a viitorilor profesori çi de dezvoltare profesionalå
continuå. Nu existå o singurå instituÆie responsabilå de aprobarea standardelor de predare; în
schimb responsabilitatea este împårÆitå între mai multe instituÆii.

b) Beneficii aduse de construirea standardelor naÆionale

Titlul acestui raport sugereazå cå procesul de construire a unui sistem naÆional de standarde
explicite de predare este, pentru a folosi o metaforå, atât un drum cât çi o destinaÆie. Obiectivul
final al unui sistem naÆional de standarde, pe deplin dezvoltat çi folosit în toatå Æara, este un
obiectiv important, care meritå un efort naÆional semnificativ. Dar la fel de important este çi
procesul folosit pentru dezvoltarea standardelor naÆionale, în special pentru cå mulÆi profesori çi
multe instituÆii se implicå în dezvoltarea standardelor. Amândouå sunt importante: produsul
final çi procesul de dezvoltare.

Deja un grup de profesori çi alÆi educatori din România au avut ocazia de a se implica în
standardele predårii. Câteva ateliere de lucru au fost organizate prin programul derulat de
Consiliul naÆional pentru pregåtirea profesorilor în cadrul cårora participanÆii au discutat despre
standardele de predare çi evaluare.
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La începutul anului 2001, douå ateliere de lucru au fost organizate sub auspiciile Consi-

liului naÆional pentru pregåtirea profesorilor. La primul atelier de lucru, aproximativ 60 de
profesori români, inclusiv profesori universitari implicaÆi în formarea iniÆialå çi alÆii, au lucrat
intensiv timp de o såptåmânå, la începutul lunii mai, pentru a examina ce înseamnå standardele
de predare, cum existå ele în strategia çi instituÆiile româneçti de azi çi cum pot fi dezvoltate noile
standarde. Grupul a lucrat pentru a dezvolta standarde de predare pilot pentru douå discipline.

Un alt atelier de lucru, asemånåtor primului, a fost organizat la sfârçitul lunii mai çi începutul
lunii iunie. Un grup de aproximativ 60 de profesori, incluzând pe mulÆi din cei care au fost
implicaÆi în atelierul de lucru asupra standardelor organizat la începutul lunii, s-au ocupat de
modalitåÆile çi probele de evaluare a predårii / a performanÆei didactice çi au cåutat så dezvolte
exerciÆii / probe de evaluare bazate pe standardele pilot elaborate în primul atelier de lucru.

La mijlocul lunii iunie 2001, o delegaÆie de 6 profesori români, incluzând çi câÆiva oficiali
ai Ministerului çi preçedintele celui mai mare sindicat al profesorilor, au vizitat Statele Unite
pentru o misiune de studiu de 10 zile. Grupul a vizitat mai multe instituÆii unde standardele de
predare sunt folosite pentru a demara reforme educaÆionale semnificative. Membrii delegaÆiei
s-au întâlnit cu oficiali din sistemul educaÆiei çi din guvernul Statelor Unite pentru a discuta
cum se încadreazå standardele de predare çi evaluare în strategiile naÆionale mai generale de
ridicare a nivelului çcolilor çi a învåÆårii elevilor.

Fiecare dintre aceste ateliere de lucru çi întâlniri a ajutat membrii-cheie din comunitatea
educaÆionalå românå så-çi dea seama de necesitatea dezvoltårii standardelor de predare în România.
Membrii acestor grupuri çi-au format o idee generalå despre standarde, dar în acelaçi timp çi-au dat
seama cå va fi nevoie de muncå serioaså pentru a crea un sistem de standarde de predare în România.
Dar aceste experienÆe reprezintå numai începutul. Multå muncå va trebui så fie depuså în
continuare. MulÆi profesori vor trebui så fie implicaÆi în acest proces.

Dezvoltarea unui sistem de standarde de predare nu este o sarcinå uçoarå çi nici nu se poate
face peste noapte. Existå mai multe moduri în care Guvernul poate decide cå acest proces
trebuie demarat; în continuare în acest raport sunt identificate în mod clar aspectele care trebuie
decise. Metoda exactå de demarare trebuie deciså în cadrul Guvernului (Ministerului n.t.), dar
în conceperea acestui proces Guvernul ar trebui så examineze nu numai aspectele de eficienÆå
(timp çi costuri), ci çi aspectele profesionale. Spre exemplu, s-ar îmbunåtåÆi predarea la claså în
timpul acestui proces de dezvoltare? Ar avea loc schimbåri în conÆinutul cursurilor universitare
de pregåtire a viitorilor profesori în timpul perioadei de dezvoltare? S-ar accelera acceptarea
procesului dacå profesorii ar ajunge la concluzia cå persoanele ce dezvoltå aceastå strategie sunt
la curent cu ceea ce se întâmplå în claså? Ar avea oficialii guvernului o pårere nerealist de
optimistå cå ei au realizat / au înfåptuit reforme educaÆionale reale înainte ca schimbåri reale så
aibå loc în clase çi în universitåÆi? Aceste aspecte profesionale sunt importante pentru cå un
proces bine conceput va conduce la schimbåri pozitive încå din timpul perioadei de dezvoltare.

La început, Ministerul ar trebui så creeze un organism naÆional care så coordoneze procesul
de dezvoltare a standardelor de predare çi evaluare. Dacå Ministerul decide så creeze un astfel de
organism, acesta ar trebui så se asigure cå cei mai buni profesori ai Æårii vor fi implicaÆi. O datå
creat, acestui organism ar trebui så i se încredinÆeze sarcina de a dezvolta douå compo-
nente-cheie majore: un document central / o declaraÆie centralå despre ce ar trebui profesorii så
çtie çi så fie capabili så facå çi un format-cadru pentru identificarea categoriilor specifice pe care
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trebuie så le respecte elaborarea fiecåruia dintre standarde çi dezvoltarea instrumentelor de
evaluare. Aceste prime produse ar asigura coerenÆå çi coordonare pentru munca grupurilor
sugerate mai jos çi ar da posibilitatea Ministerului så evalueze procesul çi så-l corecteze din vreme,
dacå este nevoie. În plus, procesul dezvoltårii acestor douå strategii de bazå ar reprezenta o
experienÆå profesionalå excepÆionalå pentru participanÆi.

Dezvoltarea propriu-ziså a standardelor ar avea loc printr-un proces care iniÆial implicå
profesori excelenÆi, profesori universitari çi pe alÆii, în grupuri mici, s-ar putea numi grupuri de
lucru, care ar primi fiecare sarcina de a dezvolta standarde pentru o anumitå disciplinå. Mai
târziu în acest raport, sunt fåcute recomandåri precise despre cum så se organizeze fazele de
început ale acestui proces. Dacå finanÆarea ar permite, câteva sute de profesori ar putea fi
implicaÆi în aceste activitåÆi iniÆiale, dar munca ar putea fi îndeplinitå cu numai 10-12 profesori
/ cadre didactice în fiecare grup de lucru.

Este important så accentuåm cå fiecare dintre aceste grupuri de lucru ar oferi participanÆilor
såi o ocazie extraordinarå de învåÆare çi dezvoltare profesionalå. Lucrând în cadrul documentului
central despre ce ar trebui profesorii så çtie çi så fie capabili så facå, fiecare grup de lucru s-ar lupta
cu aspecte intelectuale çi profesionale implicate in dezvoltarea standardelor. De exemplu, ce
cunoçtinÆe, abilitåÆi çi mentalitåÆi sunt cele mai necesare pentru anumite niveluri de predare çi
pentru a preda o anumitå disciplinå elevilor de la respectivul nivel? Cum pot standardele de
predare så fie aliniate cu noua filosofie a învåÆårii çi cu açteptårile conÆinutului stabilite în noile
programe naÆionale pentru elevi? Procesul de låmurire a acestor aspecte reprezintå în sine o
experienÆå profesionalå foarte puternicå pentru participanÆi. Ei nu numai cå vor elabora un
produs folositor proiectului naÆional, dar vor çi învåÆa multe lucruri pe måsurå ce fac aceasta.

Pe måsurå ce grupurile îçi terminå sarcinile de lucru, produsele muncii lor pot fi date spre
circulare unor grupuri mai mari de profesori, profesori universitari, inspectori çi alÆi oficiali,
pentru comentarii, critici çi sfaturi. În acest proces, un numår încå çi mai mare de profesori ar
putea fi implicat în aspectele / procesele intelectuale çi profesionale cu care se confruntå grupurile
iniÆiale. În acest fel, un dialog mai mare despre standarde începe så se dezvolte çi så se råspândeascå
în comunitatea educaÆionalå. Câteva mii de profesori pot fi implicaÆi în aceastå etapå, deçi
numårul celor implicaÆi ar putea fi mai mic dacå Ministerul ar decide så se implice mai puÆin.

Între timp, grupurile iniÆiale vor fi primit feedback-ul pentru primele lor produse çi vor
începe så-çi rafineze çi så-çi îmbunåtåÆeascå standardele. Acest proces iterativ de dezvoltare,
trecere în revistå, revizuire çi îmbunåtåÆire constantå este o valoare profesionalå extrem de
importantå çi care trebuie cultivatå în cariera de profesor. Ea oferå posibilitatea unor interacÆiuni
colegiale adevårate între profesori, profesori universitari çi alÆii despre aspecte de bazå pentru a
stabili ce este o bunå predare çi cum se poate dezvolta. Ea faciliteazå comunicarea între profesori
çi alÆi educatori traversând diferitele niveluri de predare çi discipline, categoriile de specializare
ce creeazå „celulele specializate“ între care existå o interacÆiune profesionalå limitatå.

Al doilea val de grupuri de lucru poate fi organizat pentru a lucra pe standarde pentru alte
niveluri de predare çi pentru alte discipline. Procesul de dezvoltare a standardelor naÆionale
trebuie privit ca o serie de astfel de valuri de acÆiuni, reacÆii, revizuiri, cu acceptarea çi aprobarea
autoritåÆilor guvernamentale, la momentele oportune din proces.

În acest fel, procesul de dezvoltare a standardelor çi evaluårii reprezintå în sine o excelentå
dezvoltare profesionalå. Profesorii vor învåÆa pe måsurå ce lucreazå la standarde çi evaluare.
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C ExperienÆa Statelor Unite:
certificarea Comisiei NaÆionale

Fiecare Æarå trebuie så decidå singurå ce ar trebui så çtie elevii såi, ce ar trebui så se predea în
çcolile sale, cum ar trebui educaÆi profesorii såi çi ce fel de experienÆe de dezvoltare profesionalå
ar trebui oferite profesorilor sau ar trebui cerute de la aceçtia. Cu toate acestea, în situaÆia
României, în care nevoia de reformå este acutå çi resursele disponibile sunt puÆine, este înÆelept
så fie analizate programe înfiinÆate în alte Æåri, programe care promit så fie foarte folositoare dacå
sunt adaptate pentru folosinÆå în România.

Trebuie precizat faptul cå oferind exemplul Statelor Unite nu se intenÆioneazå så se
sugereze cå modelul Statelor Unite trebuie adoptat în România. Cu toate acestea, el reprezintå
cel mai bun „studiu de caz“ disponibil care aratå cum pot fi dezvoltate standardele naÆionale de
predare. Profesorii români çi autoritåÆile guvernamentale çi universitare în måsurå vor decide ce
çi dacå pårÆi din acest model se potrivesc situaÆiei din România.

Oficiali din educaÆie çi un numår limitat de profesori / cadre didactice din România sunt
deja oarecum familiarizaÆi cu sistemele educaÆionale din alte Æåri mai avansate. Unii dintre ei
au intrat recent în contact cu standardele de predare formulate în Marea Britanie çi alte Æåri
din UE. Cum s-a mai spus deja în acest raport, unii dintre ei au avut ocazia de a se familiariza
cu sistemul Comisiei NaÆionale de Certificare din Statele Unite. NBPTS este asociaÆia
non-guvernamentalå care a dezvoltat çi acum administreazå standardele çi evaluarea Comisiei
NaÆionale de Certificare. Este recunoscut faptul cå sistemul Comisiei NaÆionale de Certificare
din Statele Unite este sistemul de standarde de predare cel mai dezvoltat, coerent çi acceptat
din punct de vedere profesional din lume. Din acest motiv tråsåturile sale sunt descrise aici,
nu pentru cå procesul de dezvoltare din Statele Unite ar trebui copiat, ci pentru cå problemele
apårute în dezvoltarea sa çi metodele folosite pentru dezvoltarea sistemului meritå så fie luate
în considerare atunci când conducåtorii români concep dezvoltarea procesului care se potri-
veçte cel mai bine condiÆiilor çi circumstanÆelor din România.

Fondat în 1987 cu sprijinul larg al guvernatorilor naÆiunii, al conducåtorilor sindicatelor
profesorilor, al oficialilor universitari, conducåtori de companii, fundaÆii private çi cetåÆeni
devotaÆi, NBPTS este o organizaÆie non-profit, non-guvernamentalå conduså de un consiliu
director de 63 de directori, majoritatea cårora sunt profesori cu activitate la claså. Crearea
NBPTS a fost o recunoaçtere a faptului cå predarea se aflå la baza educaÆiei çi cå singurul lucru
foarte important pe care Æara putea så-l facå era så îmbunåtåÆeascå predarea la claså. NBPTS a
acceptat misiunea de a stabili standarde înalte çi riguroase pentru ceea ce profesorii trebuie så
çtie çi så fie capabili så facå çi de a dezvolta çi pune în practicå un sistem naÆional pe bazå de
voluntariat prin care så fie evaluaÆi çi certificaÆi profesorii care îndeplinesc standardele, precum
çi så promoveze alte reforme educaÆionale.



Este important ca românii så çtie cå la început NBPTS a fost un subiect controversat în
anumite cercuri. Profesorii au fost la început suspicioçi faÆå de ideea implicårii centrale a
profesorilor în crearea standardelor. Unii oponenÆi politici ai sindicatelor profesorilor au ezitat
så sprijine o misiune sprijinitå de sindicate. Într-adevår, sprijinul sindicatelor, puternic printre
conducåtorii naÆionali, era destul de confuz la nivelurile joase (statale çi locale). În timp ce
profesori din toatå Æara erau atent selecÆionaÆi pentru a face parte din conducerea NBPTS,
majoritatea profesorilor nu çtiau cå aceastå organizaÆie a fost înfiinÆatå. Nimeni nu a çtiut cum
så dezvolte standarde pentru predare excelentå çi evaluare pentru performanÆa didacticå bazatå
pe standarde. Nimeni nu a çtiut cât va costa sau cât va dura. Dar procesul a fost început chiar
dacå durata çi costul întregului efort nu erau cunoscute.

I. În Statele Unite au fost folosiÆi urmåtorii paçi pentru dezvoltarea sistemului standardelor
naÆionale pentru predare:
� în primul rând crearea unui organism naÆional adecvat, care så conducå çi så controleze

toate etapele procesului;
� în al doilea rând, dezvoltarea unui set de principii-nucleu / principii de bazå despre

predarea excelentå;
� în al treilea rând decizia referitoare la cum så se rezolve problema cåror specializåri de

nivel / disciplina så fie recunoscute;
� în al patrulea rând, dezvoltarea standardelor pentru fiecare domeniu de specializare;
� în al cincilea rând, dezvoltarea evaluårii bazate pe standarde;
� în al çaselea rând, hotårârea cum så se administreze un sistem naÆional de certificare

profesionalå.

În România, deciziile va trebui så fie luate referitor la cum så fie structurate cel mai bine
etapele acestui proces Æinând cont de circumstanÆele çi tradiÆiile româneçti.

Etapele folosite în modelul SUA sunt descrise pe larg în cele ce urmeazå.

Consiliul director al NBPTS

Consiliul director al NBPTS, un grup de 63 de persoane, s-a întâlnit de 4 ori pe an, pentru
douå zile pline de reuniuni. (Acest program a fost curând schimbat la 3 întâlniri pe an.)
Membrii consiliului nu au fost plåtiÆi, dar cheltuielile de transport au fost decontate. Întâlnirile
au avut loc la sfârçit de såptåmânå pentru a facilita prezenÆa profesorilor çi a altor educatori care
nu au dorit så-çi påråseascå clasele în timpul såptåmânii. Un personal de bazå de aproximativ 5
angajaÆi cu normå întreagå a fost recrutat, personal care a crescut cu atragerea de consultanÆi
atunci când abilitåÆile sau cunoçtinÆele lor specializate s-au dovedit necesare.

Principii de bazå

În timpul primului an, NBPTS s-a concentrat pe crearea unui document / unei declaraÆii
de bazå care så descrie predarea excelentå. Acest document de bazå, intitulat „Ce ar trebui så çtie
çi så fie capabili så facå profesorii“, s-a finalizat dupå nenumårate discuÆii în cadrul consiliului.
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Profesorii au dezbåtut aspecte de substanÆå. Guvernatorii statelor au luat cuvântul pentru a
reprezenta interesele comunitåÆii. Conducåtorii companiilor au exprimat îngrijorarea comu-
nitåÆii de afaceri cå çcolile Æårii nu pregåteau în mod adecvat tinerii pentru economia globalå,
competitivå ce lua naçtere. ParticipanÆii la aceste dialoguri considerå aceastå experienÆå ca fiind
cea mai importantå experienÆå de dezvoltare profesionalå a carierei lor. Primele schiÆe au
circulat pe scarå largå pentru a fi discutate în grupuri de alegåtori, conducåtori ai educaÆiei,
oficiali guvernamentali çi ai lumii de afaceri, ale cåror comentarii au fost atent analizate de
cåtre consiliu când s-au pregåtit versiunile ce au urmat. Eforturile Statelor Unite de a obÆine
un consens larg înainte de a adopta un document important reflectå tradiÆia Statelor Unite çi
au avut succes în cadrul acestei tradiÆii. O altå naÆiune, de exemplu România, va trebui så
decidå cum va proceda cu acest prim pas important.

La mijlocul anului 1989, consiliul director al NBPTS a adoptat cu unanimitate docu-
mentul de 39 de pagini „Ce ar trebui så çtie çi så fie capabili så facå profesorii“. Acest document
este acum considerat ca fiind cel mai influent document asupra predårii în America din a doua
jumåtate a secolului 20. Procesul folosit pentru a dezvolta documentul çi unanimitatea care a
însoÆit aprobarea sa a reflectat faptul cå aproape toate segmentele comunitåÆii educaÆionale au
sprijinit NBPTS.

EsenÆa acestui document este rezumatå în 5 principii-nucleu:

� Profesorii sunt dedicaÆi elevilor çi învåÆårii lor;
� Profesorii cunosc materia pe care o predau çi modalitatea de a o preda elevilor;
� Profesorii sunt responsabili de organizarea (managementul) çi monitorizarea a ceea ce învaÆå

elevul;
� Profesorii reflecteazå în mod sistematic asupra practicii lor çi învaÆå din experienÆå;
� Profesorii sunt membri ai comunitåÆilor care învaÆå;

„Importarea“ acestei istorii în România, în mod clar, nu trebuie så însemne ca cele 5
principii nucleu så fie adoptate „ad litteram“, ci faptul cå în Statele Unite a fost folosit un
anumit proces pentru a le dezvolta çi acest proces a funcÆionat în contextul american. A inclus
toÆi beneficiarii, a fost deschis pentru analizå çi revizuire çi a produs un sprijin larg pentru un
rezultat la nivel naÆional, statal çi local. Profesorii au spus – în termeni aproape incredibili – cå
NBPTS are legåturå cu predarea, låsând så se înÆeleagå cå alte încercåri naÆionale de a
îmbunåtåÆi predarea au avut legåturå mai mult cu strategiile sau cu politica. Aceastå acceptare a
condus mai târziu la disponibilitatea profesorilor de a accepta un sistem de evaluare în care
iniÆial mai puÆin de 50% dintre profesori au reuçit.

Aproape fiecare organizaÆie educaÆionalå din Statele Unite sprijinå Comisia NaÆionalå de
Certificare, inclusiv douå importante sindicate ale profesorilor, toate grupurile de profesori
universitari çi speciali, grupuri care reprezintå directorii de çcoli çi grupurile locale çi statale ale
administratorilor de çcoli, guvernatori statali çi grupuri legislative. Sprijinul din partea sindica-
telor profesorilor a fost în mod special important în dezvoltarea çi conceperea acestui program.
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Domenii de specializare

Urmåtorul pas a fost formularea unui cadru pentru organizarea domeniilor de specializare
în cadrul cårora urmau så fie dezvoltate standardele. Rezultatul a fost decizia de a folosi douå
dimensiuni-cheie – nivelul de dezvoltare a copilului sau a tânårului çi domeniul disciplinei.
Patru niveluri de dezvoltare a elevului au fost folosite: copilåria timpurie, copilåria, adolescenÆa
timpurie, adolescenÆa çi maturitatea timpurie. Disciplinele au inclus Engleza/Limbå çi comuni-
care, Matematica, ÇtiinÆe, Studii sociale/Istorie, Muzica, Arta, EducaÆia specialå, EducaÆia
vocaÆionalå, EducaÆia fizicå/Sånåtate çi Limbi stråine. Totalul numårului de specializåri astfel
identificate este de aproape 25. Din nou nu se poate imagina ca aceleaçi domenii de specializare
så fie adoptate în România, dar un proces bazat pe o viziune de substanÆå a predårii excelente ar
trebui så fie fundamentul pentru deciderea domeniilor de specializare.

Desigur, este posibil ca o naÆiune så aleagå så dezvolte numai un set de standarde de
predare, standarde care ar fi generice pentru toate nivelurile çi domeniile. Aceastå abordare a
fost dezbåtutå în Statele Unite çi nu a fost adoptatå din cauza convingerii cå predarea
excelentå poate fi descriså numai în termeni pertinenÆi referitor la grupuri specifice de vârstå a
elevilor çi la ariile disciplinelor. NBPTS a folosit cinci principii de bazå pentru a dezvolta o
viziune genericå ce a oferit fundamentele filozofice çi profesionale pentru standardele çi
evaluarea specifice disciplinelor.

Conceperea standardelor çi evaluårii

În cadrul disciplinelor specifice, comitetele de educatori ai NBPTS au fost formate så
lucreze pe standarde çi evaluare de performanÆå. Membrii acestor comitete au fost profesori,
profesori universitari çi alÆi experÆi în fiecare disciplinå. Un proces complex de dezvoltare a
asigurat ca fiecare etapå så fie analizatå çi coordonatå de consiliul çi personalul central al
NBPTS. Cercuri tot mai mari de educatori au fost implicate la fiecare etapå. În timpul celor
câÆiva ani de muncå intenså pe standarde çi evaluare, peste zece mii de educatori, majoritatea
fiind profesori / cadre didactice, au fost implicaÆi într-un aspect sau altul al dezvoltårii. La o
disciplinå tipicå, existå aproape o duzinå de standarde articulate, grupate în trei categorii:
pregåtirea çi planificarea pentru învåÆarea elevului, documentarea çi analizarea învåÆårii
elevului çi reflectarea asupra predårii çi modificarea ei pentru a îmbunåtåÆi învåÆarea elevului.

Cei mai buni experÆi ai Æårii în evaluare çi testare au fost angajaÆi prin contracte så dezvolte
evaluåri de performanÆå, care cu mare atenÆie au fost aliniate standardelor de bazå din fiecare
disciplinå. De-a lungul acestui proces ce a durat mai mulÆi ani, documentul „Ce ar trebui
profesorii så çtie….“ a fost în mod constant folosit ca bazå pentru deciziile despre standarde,
evaluare, evaluarea sistemelor de punctaj, çi chiar a instrucÆiunilor detaliate pentru evaluarea
candidaÆilor.

Acest proces de dezvoltare pe scarå largå nu a apårut într-un vacuum profesional. Într-ade-
vår, el a atras o atenÆie considerabilå din partea conducåtorilor politici, educaÆionali çi de afaceri
ai naÆiunii. Sprijinul lor a fost necesar pentru a asigura continuitatea finanÆårii efortului de
dezvoltare. O muncå politicå considerabilå a fost depuså pentru a asigura acest sprijin. Sprijinul
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iniÆial al câtorva membri din fiecare grup de alegåtori a condus gradual la un sprijin din ce în ce
mai mare pe måsurå ce din ce în ce mai mulÆi oameni se familiarizau cu atenta muncå
profesionalå çi de substanÆå depuså de NBPTS.

Evaluarea Comisiei NaÆionale de Certificare

Pe baza standardelor, a fost conceput un sistem de evaluare a performanÆei cu douå scopuri
principale: în primul rând pentru a pune bazele acordårii Certificatului Comisiei NaÆionale
acelor profesori care îndeplinesc cerinÆele çi, în al doilea rând, pentru a furniza prin evaluare o
puternicå unealtå de dezvoltare profesionalå care îi va ajuta pe profesori så-çi îmbunåtåÆeascå
predarea în timpul parcurgerii procesului de evaluare.

Toate evaluårile Comisiei NaÆionale de Certificare au douå componente. Prima este o
analizå proprie care dureazå patru luni, atent structuratå, bazatå pe activitåÆile din claså a
performanÆei didactice / a predårii çi a învåÆårii elevului. Aceastå componentå este numitå porto-
foliu. CandidaÆii pentru certificare pregåtesc un portofoliu de dovezi ale predårii lor folosind
documentaÆie çi analize scrise ale predårii lor. Profesorii documenteazå çi analizeazå produsele
învåÆårii elevilor, se întâlnesc cu pårinÆi çi colegi çi-çi înregistreazå predarea pe bandå video. Fiecare
portofoliu are între 4 çi 6 exerciÆii de evaluare, fiecare evaluând profesorul în funcÆie de mai multe
standarde. Astfel, fiecare standard este evaluat prin mai multe exerciÆii diferite çi fiecare exerciÆiu
de evaluare este conceput så examineze performanÆa predårii în funcÆie de mai multe standarde.

A doua componentå a evaluårii are loc dupå terminarea unui an de çcoalå la un centru de
evaluare unde candidaÆii råspund la patru sau mai multe sarcini de lucru într-un mediu
caracteristic de examen.

PerformanÆa candidatului la exerciÆiile de evaluare este trimisa NBPTS pentru acordarea
punctajului. Profesori de çcoalå din întreaga Æarå acordå punctajul. Doi evaluatori care sunt
profesori de aceeaçi specialitate cu candidatul analizeazå performanÆa candidatului la fiecare
exerciÆiu / probå. În final, majoritatea evaluatorilor vor fi aleçi din rândul profesorilor certificaÆi
de Comisia NaÆionalå. Profesorii care lucreazå ca evaluatori sunt plåtiÆi cu aproximativ 100$ pe
zi, ceea ce este mai puÆin de jumåtate din salariul mediu pe zi pentru un profesor din SUA.
Protocoalele complexe de punctaj, folosirea atentå a performanÆelor de referinÆå, çi formarea
riguroaså a abilitåÆilor de evaluator asigurå ca punctajul så fie corect çi så respecte cele mai înalte
cerinÆe psihometrice çi legale din SUA. Într-o naÆiune renumitå (sau mai degrabå cu un renume
prost) pentru conflicte îndelungate privind testarea, nu a fost înaintatå nici o acÆiune în instanÆå
împotriva seriozitåÆii, validitåÆii sau rezultatelor Comisiei NaÆionale de Certificare.

Evaluatorii raporteazå cå procesul de formare a evaluatorilor, combinat cu experienÆa
propriu-ziså de evaluare a performanÆelor în funcÆie de standarde, este o excelentå experienÆå de
dezvoltare profesionalå.

Dacå la început ar putea pårea nepotrivit ca profesori necertificaÆi så evalueze perfor-
manÆele candidaÆilor, formarea pentru evaluare s-a dovedit a avea succes în identificarea
profesorilor care sunt buni evaluatori. Nu toÆi profesorii excelenÆi la claså sunt buni evaluatori çi
nu toÆi evaluatorii buni sunt profesori excelenÆi la claså. Aceste categorii se intersecteazå, dar nu
se suprapun 100%.
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NBPTS stabileçte standardele de performanÆå sau punctajul de trecere çi candidaÆii ale
cåror punctaje îndeplinesc acest standard sunt råsplåtiÆi de Comisia NaÆionalå de Certificare.
Nu existå un sistem fix de trecere; evaluatorii acordå punctajul, iar NBPTS fixeazå standardul
de trecere.

Eligibilitate çi taxe

Orice persoanå cu trei ani de experienÆå de predare poate deveni candidat pentru Comisia
NaÆionalå de Certificare. Profesorii universitari care pregåtesc personal didactic, directori de
çcoalå çi administratori sunt eligibili pentru a deveni candidaÆi, dacå îndeplinesc cerinÆa de a
avea trei ani de experienÆå. Deoarece NBPTS este o organizaÆie non-guvernamentalå, trebuie så
încaseze de la candidaÆi o taxå pentru a acoperi costurile evaluårii. Aceastå taxå plåtitå de sau în
numele candidatului, este acum de 2300$ per candidat. Guvernele statale plåtesc aceastå taxå
pentru mai mult de 95% dintre candidaÆi. CandidaÆii care nu reuçesc prima oarå pot relua orice
parte sau pårÆi din examen la o taxå adiÆionala de 300$ per parte.

Numårul candidaÆilor

NBPTS estimeazå cå în anul çcolar 2001 – 2002 între 20.000 çi 25.000 de candidaÆi vor
dori certificatul Comisiei NaÆionale. Preçedintele Clinton a stabilit Æelul de a avea 100 000 de
profesori certificaÆi de Comisia NaÆionalå sau câte un profesor pentru fiecare çcoalå din SUA.

Valabilitatea certificatului

Certificatul Comisiei NaÆionale are o valabilitate de 10 ani. Un profesor certificat de
Comisia NaÆionalå poate obÆine reînnoirea certificatului dupå 8 ani; cerinÆele pentru reînnoire
vor fi stabilite mai târziu în decursul anului 2001. Un profesor poate avea mai mult de un
certificat, iar unii profesori au deja certificate în douå discipline diferite.

Stimulente çi recompense

La mijlocul perioadei de dezvoltare, conducåtorii pionieri la nivel local çi statal au început
så instituie stimulente profesionale çi recunoaçtere salarialå pentru profesorii care au devenit
profesori certificaÆi de Comisia NaÆionalå. Acest tip de schimbare politicå nu a avut loc de la
început, ci a urmat dezvoltarea profesionala de substanÆå a principalelor elemente ale sistemului
Comisiei NaÆionale de Certificare. Preçedintele SUA çi mulÆi guvernatori de state au oferit
recunoaçtere specialå pentru profesorii certificaÆi de Comisia NaÆionalå printr-o varietate de
evenimente çi ceremonii publice, inclusiv celebråri bianuale la Casa Albå, la care profesorii
certificaÆi au primit onoruri.
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Perioada de dezvoltare

De-a lungul procesului de dezvoltare, NBPTS a cåutat så termine dezvoltarea sistemului
såu „cât mai repede posibil, dar doar atât de repede cât se poate face bine / corect“. Aceastå
regulå (care a devenit cunoscutå sub numele de Legea lui Kelly) a condus NBPTS sa fie destul de
deschis çi transparent la greçelile fåcute în timpul procesului de dezvoltare. Prin aceastå practicå,
cei care au sprijinit çi cei care au fost sceptici în privinÆa NBPTS au fost încredinÆaÆi cå o
încercare de bunå credinÆå era fåcutå pentru a face lucrurile corect, chiar çi atunci când acest
lucru însemna admiterea în public cå un pas important în procesul de dezvoltare trebuia anulat
sau revizuit substanÆial. Aceste dificultåÆi au apårut mult mai des în domeniul evaluårii decât în
cel al standardelor.

De la data la care NBPTS a fost fondat la sfârçitul anului 1987 a fost nevoie de un an pentru a
produce çi a publica principiile de bazå „Ce ar trebui profesorii sa çtie…“. A fost nevoie de încå doi
ani pentru a termina primele standarde çi încå un an (in total 4 ani) pentru a avea primele forme de
evaluare gata så fie testate. O datå înfiinÆate standardele çi evaluarea, procesul s-a miçcat mult mai
repede. Ritmul dezvoltårilor ulterioare a fost determinat strict de nivelurile de finanÆare disponibile,
dar în mod tipic pentru fiecare specializare, un ciclu de dezvoltare de 2 ani a fost suficient pentru
standarde çi un ciclu de 3 ani pentru verificarea practicå a evaluårii pentru acea disciplinå. Pentru cå
finanÆarea s-a întins pe o perioadå de câÆiva ani, a fost nevoie de aproape l5 ani pentru a termina
întregul sistem. Munca în multe domenii de specializare poate avea loc simultan dacå finanÆarea
existå. Munca în România ar putea fi facilitatå dacå s-ar decide ca sistemul românesc så se
construiascå în aça fel încât så permitå adaptarea çi utilizarea unor pårÆi din experienÆa americanå.

Costuri

Costul total al dezvoltårii Comisiei NaÆionale de Certificare pentru SUA, inclusiv toate
costurile de operare a NBPTS çi de construire a sprijinului politic naÆional de-a lungul anilor såi
de dezvoltare, a fost de aproximativ 200 milioane $. Chiar dacå aceastå sumå poate så parå mare la
prima vedere, cititorul este rugat så-çi aducå aminte cå aceste costuri s-au întins pe aproape l5 ani,
timp în care cheltuielile pe sistemul de çcoli pre-primar – XII (K-12) au fost de 300 miliarde $ pe
an. Astfel, costul total de dezvoltare a Comisiei NaÆionale de Cerificare a fost de aproximativ
0,00004% din cheltuielile çcolare totale. Costul curent anual de operare a Comisiei NaÆionale de
Certificare în SUA este mai mic de 1/8 din 1% din totalul cheltuielilor çcolare din SUA.

Rezultate

LecÆiile care trebuie învåÆate din experienÆa americanå sunt cå a fost nevoie de timp, cå a
fost cåutatå çi onoratå implicarea tuturor pårÆilor interesate, cå profesorii çi alÆi educatori au
putut într-adevår så conceapå standarde riguroase pentru predare çi au fost dornici så facå acest
lucru când li s-a oferit ocazia çi în final, cå a primat substanÆa, ceea ce a determinat un sprijin în
creçtere din partea profesorilor, a altor educatori, conducåtori guvernamentali çi a publicului
american.
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Aståzi Comisia NaÆionalå de Certificare este acceptatå ca o caracteristicå nouå, permanentå
çi importantå în educaÆia americanå. Dar oficialii români care decid cum så se procedeze pentru
dezvoltarea standardelor pentru predare în România, trebuie så înÆeleagå cå procesul a fost
început cu succes, cu un personal çi cu un buget mic, un grup mic de educatori competenÆi çi
dedicaÆi, un grup mic dar influent de susÆinåtori.

Este important så accentuåm cå în contextul american, dezvoltarea standardelor çi a
evaluårii a fost organizatå în aça fel încât så permitå operarea unui sistem naÆional de certificare a
predårii. Aceastå legåturå nu este una necesarå. Standardele çi evaluarea pot avea utilizåri foarte
importante fårå så fie neapårat legate de o înaltå certificare profesionalå. Cu toate acestea în
SUA, apariÆia unei evaluåri valide çi serioase a condus la crearea de noi çi importante oportu-
nitåÆi de a stabili stimulente financiare çi profesionale pentru a menÆine / a reÆine profesori
excelenÆi în çcoli. Încrederea în acest sistem din partea profesorilor çi a autoritåÆilor universitare
a condus la crearea standardelor de acreditare pentru programele de formare a profesorilor, cu
standardele de acreditare explicit aliniate la standardele Comisiei NaÆionale de Certificare. S-a
înregistrat un progres çi în ceea ce priveçte trecerea la un sistem mai uniform de licenÆiere iniÆialå
a profesorului.
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D Impacte çi beneficii directe
çi indirecte

Motivul central de dezvoltare a unui sistem naÆional de standarde pentru predare este
cå atât procesul de dezvoltare a unui astfel de sistem cât çi sistemul finalizat propriu-zis, vor
conduce la îmbunåtåÆirea predårii çi a învåÆårii în çcolile din Æarå. În aceastå secÆiune a
raportului vor fi discutate câteva impacte çi beneficii directe çi indirecte ale unui asemenea
sistem.

Çapte tipuri de impacte vor fi analizate: certificarea profesorilor, educaÆia / pregåtirea
viitorilor profesori, dezvoltarea profesionalå continuå, modalitåÆile de construire a carierei çi
stimulentele, statutul profesorilor çi cariera de profesor, coeziunea çi unitatea profesionalå între
importante segmente instituÆionale care privesc predarea.

Recunoaçterea profesorilor excelenÆi

Primul posibil tip de beneficiu çi impact este cå un sistem bine dezvoltat de standarde va
crea condiÆiile de încredere în care angajatorii çi sindicatele pot så cadå de acord så foloseascå
standardele pentru a recunoaçte profesorii excelenÆi. Practica îndelungatå în majoritatea Æårilor
este så nu se diferenÆieze profesorii pe baza calitåÆii predårii lor. Aceasta conduce la paradoxul cå
fiecare çtie cå nu toÆi profesorii sunt la fel de competenÆi, dar angajatorii lor trateazå profesorii
de parcå ei ar fi toÆi la fel de competenÆi. Având standardele de predare, existå posibilitatea de a
înfiinÆa un sistem pentru identificarea çi recunoaçterea profesorilor excelenÆi çi folosirea lor
pentru a permite o valorificare mai eficientå a profesorilor excelenÆi în çcoli çi în roluri de
conducere în programele de dezvoltare profesionalå a viitorilor profesori. De exemplu în SUA,
sistemul Comisiei NaÆionale de Certificare este folosit så certifice profesorii care obÆin certifi-
catul Comisiei NaÆionale, dincolo de formarea iniÆialå.

Formarea viitorilor profesori

Un al doilea tip de beneficiu sau impact se gåseçte în domeniul formårii viitorilor profesori
çi al formårii profesorilor în cadrul universitåÆilor çi a altor instituÆii de învåÆåmânt superior. În
prezent în România, formarea profesorilor se gåseçte în cadrul universitåÆilor, care sunt entitåÆi
autonome çi nu sunt supuse în totalitate îndrumårilor Ministerului EducaÆiei çi Cercetårii. În
plus, guvernul a acordat universitåÆilor responsabilitatea dezvoltårii viitorilor profesori (tratatå
separat în urmåtorul paragraf). În prezent organizarea, conÆinutul çi standardele formårii
viitorilor profesori sunt determinate în cadrul departamentelor de formare a profesorilor din



universitåÆi. Un element în plus al independenÆei programelor de formare a viitorilor profesori
este faptul cå, spre deosebire de situaÆia altor profesii majore din România, programele de
formare a profesorilor nu sunt supuse acreditårii unui organism profesional extern. În aceste
condiÆii, este important så se conceapå o modalitate de atragere a profesorilor responsabili de
formarea viitorilor profesori çi a conducåtorilor universitåÆilor care controleazå aceste programe
într-un dialog profesional structurat çi de substanÆå cu persoanele responsabile de formarea
iniÆialå çi continuå a cadrelor didactice çi de recrutarea forÆei de muncå pentru învåÆåmântul
preuniversitar, care funcÆioneazå în cadrul Ministerului EducaÆiei çi Cercetårii. Un program de
dezvoltare a standardelor naÆionale pentru predare poate fi exact iniÆiativa care så atragå cele
douå comunitåÆi într-o înÆelegere profesionalå mai apropiatå çi sprijin mutual.

Dezvoltarea profesionalå

Un al treilea tip de impact este în cadrul programului de dezvoltare profesionalå a viitorilor
profesori. Cum s-a aråtat çi mai devreme, aceastå funcÆie este acum responsabilitatea sectorului
universitar, dar de fapt dezvoltarea profesionalå are loc çi în cadrul çcolilor, în cadrul domeniilor
academice, prin activitåÆi de dezvoltare curricularå çi prin munca inspectorilor çi a altor oficiali
din Ministerul EducaÆiei çi Cercetårii. O miçcare pentru standarde ar oferi o excelentå ocazie
pentru formularea unei viziuni coerente çi de substanÆå asupra predårii excelente care så ghideze
activitatea de formare continuå, oriunde aceasta este sponsorizatå sau sprijinitå.

Rute în carierå

Un al patrulea tip de impact ce poate apårea ca urmare a unui cadru puternic de standarde
este creçterea modalitåÆilor de construire a carierei çi stimulentele profesionale pentru profesori.
În prezent în România, ca çi în alte Æåri, predarea este organizatå aça cum erau odinioarå
organizate fabricile: fiecare muncitor are sarcini de lucru çi responsabilitåÆi; deciziile despre cum
trebuie organizatå producÆia sunt luate în altå parte; muncitorilor li se spune ce çi cum så facå.
Aceastå abordare trebuie contrastatå cu cea observatå în alte profesii în care membrii profesiei au
o mare fidelitate faÆå de conceptele etice despre servirea clienÆilor lor, dar bazându-se pe
cunoçtinÆe çi expertizå recunoscute, li se permite så aibå o independenÆå considerabilå de decizie
în practica lor profesionalå çi se açteaptå de la ei så fie capabili så tragå concluzii profesionale
independente despre problemele de rutinå a majoritåÆii clienÆilor.

Un cadru credibil de standarde pentru predare ar crea posibilitatea ca meseriei de profesor
så i se dea responsabilitate profesionalå realå çi în schimb så se açtepte de la profesori
îmbunåtåÆirea performanÆei lor – çi respectiv a elevilor lor. Mai mult, profesorilor declaraÆi de
administratorii çcolii çi de inspectori ca fiind profesori excelenÆi li se oferå frecvent singura
promovare disponibilå în sistemul actual: un transfer în afara predårii çi în rândul conducerii.
Când acesta este singurul drum deschis pentru avansare, prea mulÆi profesori buni påråsesc
predarea, deçi ar fi preferat så-çi continue activitatea la claså dacå ar fi existat în sistem
stimulente çi recompense rezonabile pentru excelenÆå. Aceste stimulente nu pot fi disponibile
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atunci când valoarea dominantå este cå toÆi membrii profesiei sunt la fel de competenÆi çi
trebuie trataÆi ca atare. Un sistem de standarde pentru predare oferå posibilitatea ca angajatorul
çi sindicatele så cadå de acord despre cum så fie recunoscuÆi profesorii excelenÆi çi cum så se
gåseascå stimulente pentru ca mulÆi dintre ei så-çi continue activitatea la claså.

Recompensarea

În al cincilea rând, o modalitate de a încuraja profesorii excelenÆi, o datå identificaÆi în
moduri valide çi credibile, så råmânå la claså este så fie crescutå recompensarea lor. Ministerul
EducaÆiei çi Cercetårii oferå acum un singur tip de recunoaçtere de merit a profesorilor çi o micå
creçtere salarialå asociatå cu aceastå recunoaçtere, dar baza recunoaçterii este de fapt subiectivå çi
prin urmare vulnerabilå în faÆa administrårii çi manipulårii inechitabile. În SUA, la peste
jumåtate din profesori le este oferitå acum o creçtere substanÆialå de salariu de cåtre guvernul
statal sau de cåtre angajatorul local, dacå ei obÆin Certificatul Comisiei NaÆionale; un program
tipic oferå o creçtere a salariului cu 10% în timpul celor 10 ani de validitate a Certificatului
Comisiei NaÆionale.

Statutul

În al çaselea rând, un sistem naÆional de standarde pentru profesori credibil în faÆa
publicului çi acceptabil profesional, oferå promisiunea de a måri reputaÆia çi statutul meseriei de
profesor în societatea româneascå. Aceasta la rândul såu ar ajuta Ministerul så recruteze
persoane mai bune ce doresc så intre în domeniul predårii çi så påstreze în acest domeniu o mare
proporÆie de profesori excelenÆi care påråsesc predarea pentru a-çi gåsi alte ocupaÆii profesionale.

Un limbaj profesional comun

În cele din urmå, un sistem puternic de standarde ar crea ceea ce se poate numi un limbaj
comun al predårii, un vocabular comun care ar reduce neînÆelegerile çi comunicarea defectuoaså
dintre variatele segmente profesionale çi contexte instituÆionale care sunt implicate în predare.
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E Probleme de implementare

România este pregåtitå så creeze un cadru instituÆional pentru un sistem de Standarde
Profesionale NaÆionale pentru Predare. Etapele necesare pentru lansarea acestui efort sunt
prezentate mai jos. Pentru fiecare etapå este important de accentuat faptul cå deciziile trebuie
luate în România, de români, în maniera potrivitå pentru guvernul çi societatea româneascå.
Sunt identificate çi discutate mai jos 13 chestiuni legate de implementare.

Strategia Guvernului

În primul rând, trebuie så fie fåcutå clarå intenÆia guvernului / ministerului de a înfiinÆa un
sistem de Standarde Profesionale NaÆionale pentru Predare. Documentul strategiei trebuie så
includå o scurtå prezentare a scopurilor sistemului çi mai multe astfel de informaÆii despre acest
program, care pot fi incluse într-o declaraÆie oficialå de strategie a guvernului / ministerului.

Stabilirea responsabilitåÆii organizaÆionale

Guvernul trebuie så decidå cum så organizeze conducerea çi controlul procesului de
dezvoltare çi punere în practicå a Standardelor Profesionale NaÆionale pentru Predare. Toate
organizaÆiile naÆionale din domeniul educaÆiei trebuie så fie rugate så sprijine înfiinÆarea acestui
program. O posibilitate ar fi înfiinÆarea unui consiliu sau a unei agenÆii cu statut naÆional pentru
a superviza acest program.

Participarea

În al treilea rând, trebuie decis cine va participa la procesul de conducere çi control çi de
asemenea la dezvoltarea propriu-ziså a standardelor çi evaluårii. Trebuie decis cum pot fi
implicaÆi profesorii, inspectorii, oficialii sindicatelor çi alÆi educatori din çcoli çi universitåÆi.
Este important så se decidå cu atenÆie çi din vreme despre modalitåÆile de obÆinere a implicårii
profesorilor de çcoalå, a profesorilor universitari implicaÆi în formarea profesorilor çi a persona-
lului universitar responsabil cu programele de pregåtire a profesorilor, atât înainte de angajare
cât çi dupå angajare, a reprezentanÆilor Ministerului EducaÆiei çi Cercetårii, conducåtori din alte
domenii care deja au dezvoltat sisteme de standarde si/sau acreditare çi reprezentanÆi importanÆi
ai industriei çi societåÆii româneçti.



Conducerea

În al patrulea rând, o persoanå importantå cu reputaÆie ireproçabilå ar trebui numitå
preçedintele organismului sau agenÆiei responsabile pentru sistemul de Standarde NaÆionale
pentru Predare. O posibilitate ar fi numirea ca preçedinte a unui rector universitar proeminent
sau a unei oficialitåÆi recunoscute ca imparÆialå, care så fie o persoanå devotatå ideii çi nevoii de a
avea un sistem naÆional de standarde pentru predare. Un personal iniÆial de 5-10 persoane ar
trebui så fie suficient pentru început, cu capacitatea / posibilitatea de a obÆine experÆi çi
consultanÆi dacå este nevoie. Dacå un oficial universitar este selectat ca preçedintele progra-
mului, un vice-preçedinte ar trebui numit din rândul profesorilor din pre-universitar.

Consiliul de control

În al cincilea rând, în funcÆie de tipul organizaÆiei sau agenÆiei care este numitå så
dezvolte çi så conducå Standardele Profesionale NaÆionale pentru Predare, este important ca
într-un comitet de conducere al acesteia så fie implicate persoane a cåror participare så asigure
sprijinul activ al sectoarelor pe care le reprezintå. Trebuie stabilit un sistem de contracte fixe
(obligaÆii / responsabilitåÆi) pentru membrii acestui consiliu de control. O posibilitate ar fi
crearea de contracte cu o perioadå de 3 ani cu posibilitatea prelungirii dacå persoana este
numitå din nou. Contractele s-ar putea derula prin rotaÆie, astfel încât o treime din contracte
så expire în fiecare an.

Compensarea

În al çaselea rând, persoanele care lucreazå în acest program trebuie recompensate conform
contextului românesc. Unele persoane ar putea fi angajate cu normå întreagå, iar altele,
profesori, profesori universitari çi alÆii, ar putea lucra cu jumåtate de normå.

Conducerea executivå

În al çaptelea rând, trebuie numit directorul executiv al întregului program.

Întâlnirile

În al optulea rând, consiliul de control trebuie så se întâlneascå în mod regulat astfel încât
atribuÆiile sale så fie exersate în mod eficient.

Organizarea muncii

În al nouålea rând, prima sarcinå este organizarea unui program de lucru pentru lansarea
dezvoltårii Standardelor Profesionale NaÆionale pentru Predare. Acest program de lucru trebuie
så includå o metodologie imediatå de dezvoltare a unui document de bazå a filozofiei çi
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principiilor predårii în România çi care este asemånåtor documentului intitulat „Ce trebuie så
çtie profesorii...“ dezvoltat de NBPTS în Statele Unite. Aceastå sarcinå trebuie så fie consideratå
urgentå deoarece conÆinutul acestui document va ghida toate celelalte elemente ale programului.
Munca preliminarå la acest document ar putea fi conduså în cadrul såu de cåtre Ministerul
EducaÆiei, în timp ce este organizat çi finanÆat programul general.

A doua sarcinå de lucru este specificarea domeniilor de specializare în cadrul cårora se vor
dezvolta standardele. O soluÆie este folosirea a douå dimensiuni. Prima dimensiune ar reflecta
nivelurile organizårii çcolii în Æarå: pre-çcolar (3-6 sau 7 ani); primar/elementar (clasele 1-4);
gimnaziu (clasele 5-8); liceu (14-18 ani). (Ar putea fi luatå în considerare çi întrebarea dacå så se
creeze clasificåri suplimentare în cadrul nivelului liceal, pentru a reflecta diversitatea institu-
Æionalå din acest sector). A doua dimensiune ce poate fi utilizatå este reprezentatå de predarea
disciplinei, a specialitåÆii, cu cel puÆin o specializare la nivelul pre-çcolar çi primar, pentru
profesorii / cadrele didactice care predau toate sau majoritatea disciplinelor elevilor mici.

În al zecelea rând, trebuie stabilite grupurile de lucru pentru standarde. O posibilitate este
ca acestea så fie stabilite de cåtre agenÆia sau organismul care conduce întregul program. Fiecare
grup de lucru se creeazå pentru a produce standarde pentru o anumitå specializare. Numårul
grupurilor ce se formeazå în primul val poate fi determinat de circumstanÆe çi resurse, dar
numårul sugerat de grupuri care så fie înfiinÆate la început este de 4, câte unul pentru fiecare
nivel al sistemului de învåÆåmânt. Crearea unui val adiÆional de alte 6 grupuri de lucru la fiecare
çase luni este un scop ce meritå så fie stabilit. Membrii acestor grupuri de lucru trebuie så aibå
experienÆå în domeniul / specializarea repartizatå grupului. Fiecare grup trebuie så aibå un
conducåtor çi un numår adecvat de membri. Membrii grupurilor de lucru sunt recompensaÆi
potrivit obiceiurilor din România, iar cheltuielile de întâlnire trebuie så fie decontate. Membrii
trebuie så participe activ la procesul de scriere a standardelor. Fiecare grup trebuie så pregåteascå
o primå formå a sarcinii de lucru în termen de 9 luni. Aceste prime forme vor fi analizate de un
comitet al consiliului de control care coordoneazå munca de dezvoltare a standardelor în toate
domeniile de specializare. Aprobarea se va face în douå etape: aprobarea preliminarå, pentru
circulare în vederea comentariilor, printre profesorii interesaÆi çi alÆii, çi aprobarea finalå, care
înseamnå definitivarea standardelor pentru a fi folosite în programele de pregåtire a profesorilor
înainte çi dupå angajare, dar çi în alte scopuri, în special pentru examenul de Definitivat.

În cadrul celor douå ateliere de lucru organizate în Mai 2001, a fost începutå o muncå
preliminarå foarte importantå pentru standarde çi evaluare; aceastå muncå çi experienÆå ar
trebui folosite în etapele de început de dezvoltare a standardelor çi evaluårii çi mulÆi dintre
membrii acelor ateliere de lucru ar trebui så fie implicaÆi în lansarea noului program.

În al unsprezecelea rând, un numår suficient de copii din fiecare set de standarde ar trebui så
fie publicat astfel încât så fie posibilå o mare distribuÆie în comunitatea educaÆionalå.

Partenerii

În al doisprezecelea rând, ar trebui luat în considerare çi aspectul obÆinerii unui acord de
licenÆå sau parteneriat cu NBPTS çi cu agenÆii de standarde pentru predare din alte Æåri, pentru
a facilita utilizarea standardelor existente çi a altor produse tehnice çi metodologii, çi pentru a

58 Drumul cåtre standardele predårii



måri folosirea eficientå a resurselor limitate de timp çi de bani din România. Aça cum nu existå
nici un motiv så se adopte ca atare standardele americane sau alte standarde, nu existå nici un
motiv pentru a nu cåuta modalitåÆi de a economisi timp çi bani folosind tehnologii çi metode
deja existente.

Folosirea standardelor

În al treisprezecelea rând, Ministerul trebuie så studieze moduri adecvate în care se pot
folosi standardele în toate programele de recrutare profesionalå, promovare, licenÆiere çi
recompensare administrate de cåtre Minister. Trebuie acordatå prioritate felului în care pot fi
dezvoltate standardele çi evaluarea bazatå pe noile standarde pentru a putea fi utilizate rapid în
Definitivat çi, de asemenea, pentru a putea fi folosite în cadrul obÆinerii Gradului I çi II. În plus,
trebuie luatå în considerare folosirea standardelor în programele existente de obÆinere a
gradaÆiei çi salariului de merit, administrate de Minister.

Ministerul poate decide så încurajeze dezvoltarea administratorilor / directorilor de çcoalå çi a
profesorilor care au activitate la claså. În mod similar, profesorii care demonstreazå competenÆa
måsuratå de noile standarde ar trebui så fie folosiÆi din ce în ce mai mult ca mentori pentru
studenÆii care se pregåtesc så devinå profesori. În alte domenii profesionale, profesorii universitari
de medicinå trateazå pacienÆii, profesorii de drept ajutå clienÆii çi îi reprezintå în tribunal. Nimic
nu ar ajuta mai mult la dårâmarea barierelor instituÆionale dintre elementele separate ale predårii
decât acompanierea dezvoltårii standardelor de predare cu demonstraÆii de predare în claså,
observatå çi criticatå de profesori experÆi.
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F Concluzie

Implementarea programului discutat în secÆiunea precedentå reprezintå un scop ambiÆios,
dar posibil. Paçii iniÆiali pot fi reglaÆi astfel încât så permitå un început precaut cu resurse
disponibile limitate. Ritmul programului poate fi mårit pe måsurå ce se stabileçte calitatea
programului çi sunt obÆinute resurse adiÆionale.

Este important så se admitå cå standardele, deçi importante, nu reprezintå un tratament
minune – acea reformå care va vindeca toate relele unui sistem çcolar organizat în mod
tradiÆional. Dar standardele reprezintå într-adevår o componentå de bazå a sistemului modern
de educaÆie çi un sistem de standarde måreçte în mod considerabil capacitatea autoritåÆilor de
politicå çi strategie centralå de a coordona toate elementele strategiei pentru predare de calitate.

Într-o dimineaÆå de çcoalå, tipicå în România, mii de uçi de claså se închid çi profesorii
încep så-çi Æinå orele. Conform cåror standarde sunt judecaÆi ei ca profesioniçti?

Sunt aceste standarde consecvente cu standardele din programele de pregåtire parcurse
înainte de angajare sau din programele de formare continuå recent parcurse sau din activitatea
de dezvoltare curricularå?

Sunt aceste standarde consecvente cu cele folosite de inspectorii care evalueazå profesorii
la claså?

Un sistem de Standarde Profesionale NaÆionale pentru Predare, o datå dezvoltat, ar putea
gråbi apariÆia unui corp profesoral puternic çi receptiv, în care profesorii excelenÆi pot vedea
ocazii de recunoaçtere çi avansare profesionalå în cadrul rolului lor de profesori de çcoalå. Un
sistem de standarde de predare ar fi o unealtå importantå pentru Ministerul EducaÆiei, care ar
completa recentele inovaÆii din curriculum çi evaluårile naÆionale ale elevilor. Acest sistem ar
conduce la un statut mårit al çcolilor româneçti printre Æårile UE çi, în cele din urmå, ar oferi
promisiunea cå printr-o predare îmbunåtåÆitå, elevii din România vor fi mai bine pregåtiÆi
pentru economia competitivå çi societatea democraticå de mâine.



Partea a II-a

1. Procesul elaborårii
standardelor
profesiei didactice
în România

Rezultatul grupurilor
de lucru





A Constituirea atelierelor de lucru
çi obiectivele acestora

Preocuparea Consiliului NaÆional pentru Pregåtirea Profesorilor de a elabora standarde
profesionale pentru profesia didacticå îçi are temeiul în art. 155, din Legea ÎnvåÆåmântului nr.
84/1995 conform cåruia „Ministerul ÎnvåÆåmântului are obligaÆia de a asigura pregåtirea çi
perfecÆionarea personalului didactic din sistemul naÆional de învåÆåmânt çi stabileçte, prin

organisme de specialitate, standardele naÆionale pentru atestarea calitåÆii de cadru didactic“
(subl.n.)

Pentru realizarea acestei sarcini, prevåzutå de Lege, s-a început printr-o cercetare asupra
stårii actuale a sistemului românesc de pregåtire a personalului didactic. Rezultatele çi conclu-
ziile acestei cercetåri, purtate pe un eçantion reprezentativ la nivel naÆional pentru populaÆia din
învåÆåmânt, au constituit conÆinutul unui raport de cercetare care a fost deja dat publicitåÆii sub
egida Consiliului NaÆional pentru Pregåtirea Profesorilor.1 Printre obiectivele acestei cercetåri
s-a numårat çi „conturarea strategiilor de construcÆie çi elaborare a programului de reformå a
sistemului de formare iniÆialå a cadrelor didactice“. Unul dintre aspectele importante ale acestui
program de reformå s-a dovedit a fi legat de conceperea unui nou sistem de selecÆie a
candidaÆilor pentru cariera didacticå „pe baza unor criterii specifice definite în urma construc-
Æiei standardelor profesionale (educaÆionale)“.

Un an mai târziu publicårii acestui raport de cercetare, CNPP a iniÆiat constituirea unor
ateliere de lucru pentru elaborarea unui sistem românesc de standarde ale profesiei didactice. Un
prim atelier a reunit timp de o såptåmânå peste 60 de profesori din învåÆåmântul preuniversitar çi
cadre universitare implicate în formarea iniÆialå a profesorilor.

ActivitåÆile desfåçurate au avut urmåtoarele obiective:

� Stabilirea semnificaÆiei çi a conÆinutului pe care trebuie så le aibå un standard pentru
profesia didacticå;

� Analiza avantajelor çi dezavantajelor elaborårii çi utilizårii unui sistem de standarde ale
profesiei didactice;

� Stabilirea modalitåÆilor în care ar putea fi realizate çi implementate asemenea standarde;
� Elaborarea unor standarde profesionale „pilot“ pentru învåÆåtori çi pentru profesorii de

matematicå, pentru a putea fi supuse dezbaterii publice, perfecÆionate çi ulterior, pe baza
experienÆei acumulate, så se elaboreze standarde pentru alte categorii de profesori, care
predau diverse alte discipline çcolare.

1 Iucu, R.B., Pâniçoarå, I.O., Formarea personalului didactic, Raport de cercetare 1,Consiliul NaÆional pentru
Pregåtirea Profesorilor – MEN, 2000



Un alt atelier, reunit ulterior, pe baza rezultatelor obÆinute în cadrul primului atelier, çi-a propus:

� Elaborarea unui sistem de instrumente de evaluare a performanÆei didactice prin raportare la
standardele-pilot pentru învåÆåtori çi profesorii de matematicå;

� Elaborarea unui proiect de metodologie pentru definitivarea în învåÆåmânt / certificarea
pentru profesia didacticå prin utilizarea unor standarde ale performanÆei didactice.

În cele ce urmeazå, prezentåm principalele rezultate ale activitåÆii desfåçurate de atelierele
de lucru ale CNPP, legate de fiecare dintre obiectivele anterior menÆionate.

1. SemnificaÆia çi conÆinutul standardelor
profesionale

Standardele profesiei didactice reprezintå un ansamblu de açteptåri çi cerinÆe, explicit
formulate, referitoare la cunoçtinÆele, abilitåÆile çi mentalitåÆile pe care trebuie så le probeze un
profesor în activitatea sa cu elevii, pentru a se considera cå îçi îndeplineçte îndatoririle
profesionale la un nivel calitativ acceptat de societate.

„PerfecÆionarea pregåtirii personalului didactic – se precizeazå în Legea privind Statutul
personalului didactic – se realizeazå prin forme çi programe, în raport cu exigenÆele învåÆå-
mântului“ (art.32.alin.1). Standardele profesiei didactice trebuie så precizeze care sunt „exigen-
Æele învaÆåmântului“ privind activitatea desfåçuratå la catedrå de cåtre un profesor.

ÎnvåÆåmântul românesc actual are nevoie de „profesori foarte buni“ capabili så ofere
elevilor lor o educaÆie de calitate. Standardele precizeazå într-o manierå clarå ce trebuie så se
înÆeleagå prin „profesori foarte buni“. Aceasta înseamnå cå ele trebuie så specifice cunoçtinÆele çi
abilitåÆile considerate a fi cele mai importante pentru practicarea profesiei didactice, nivelul de
ståpânire al acestora, condiÆiile în care urmeazå a fi probate çi modul în care vor fi måsurate çi
evaluate aceste competenÆe. Cu alte cuvinte un standard conÆine urmåtoarele cinci elemente:

� Ce activitåÆi se açteaptå a fi desfåçurate de cåtre un profesor
� Care sunt caracteristicile pe care trebuie så le îndeplineascå aceste activitåÆi pentru a se putea

aprecia cå sunt realizate la nivelul calitativ acceptat social (descrierea)
� Motivarea necesitåÆii de a realiza aceste acÆiuni (raÆiunea executårii lor)
� Care sunt criteriile utilizate pentru evaluarea calitåÆii activitåtilor cerute (comportamentele

observabile çi måsurabile care evidenÆiazå realizarea activitåÆilor solicitate, la nivelul calitativ
acceptat social)

� Cum vor fi måsurate activitåÆile solicitate (formele de evaluare utilizate, ex. portofo-
liu/test/observare).

2. Examinarea avantajelor introducerii standardelor

ParticipanÆii la atelierele de lucru pentru elaborarea unor standarde ale profesiei didactice,
analizând aceastå problemå, au cåzut de acord cå este de açteptat ca utilizarea standardelor
profesionale så determine o creçtere a calitåÆii actului educaÆional, aducând mai multe beneficii:
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� Primul beneficiu posibil ar fi cå standardele profesionale vor asigura elevilor çanse mai mari
de a primi în çcoli de la profesorii lor o educaÆie de calitate, cåci standardele definesc
activitatea pe care profesorul trebuie så o desfåçoare în çcoalå cu elevii çi urmåresc îmbunå-
tåÆirea prestaÆiilor profesionale ale cadrelor didactice. În ansamblu, educaÆia va putea
prezenta o ofertå calitativ crescutå pentru piaÆa forÆei de muncå. Un sistem de standarde
profesionale, credibil în faÆa publicului larg çi acceptat de cåtre profesioniçti, ar face ca
profesiei didactice så i se acorde recunoaçterea meritatå, potrivit importanÆei sociale a
acesteia în societatea româneascå.

� Un al doilea beneficiu vizeazå calitatea formårii viitoarelor cadre didactice în cadrul
universitåÆilor çi a altor instituÆii de învåÆåmânt. Standardele profesionale devin un reper
major pentru asigurarea calitåÆii programelor de formare iniÆialå çi continuå oferite de
instituÆiile furnizoare de asemenea programe. În plus, se constituie într-o formå de evaluare
externå asupra „produsului“ instituÆiilor de pregåtire iniÆialå çi continuå a profesorilor.
Evaluarea pregåtirii viitorilor profesori în raport cu asemenea standarde va determina
îmbunåtåÆirea calitåÆii ofertei furnizorilor de formare, motivarea dezvoltårii profesionale a
personalului din instituÆiile de formare prin:
– transparenÆa procesului evaluativ;
– crearea unor parteneriate interinstituÆionale pentru formare;
– finanÆarea instituÆiilor de formare a profesorilor pe baza rezultatelor evaluårii.

� Un al treilea beneficiu este legat de faptul cå o miçcare pentru standarde ar oferi fiecårui
profesor o viziune coerentå çi de substanÆå asupra performanÆelor profesionale la care ar
trebui så se ridice çi astfel så-l ghideze çi så-l motiveze în activitatea sa personalå de formare
continuå. Profesorul va putea vedea în standardele sale profesionale:
– oportunitate pentru a se împlini profesional;
– o motivaÆie a eforturilor sale pentru dezvoltarea profesionalå ulterioarå; întrucât standar-

dele definesc ceea ce înseamnå calitate în predare, îl ajutå så-çi stabileascå nivelul de
aspiraÆii profesionale, çi de aceea este de açteptat så aibå puternice efecte motivaÆionale;

– reper obiectiv în evaluarea profesionalå, termen de comparaÆie çi evaluare a propriilor
prestaÆii profesionale, în raport cu standardul, ceea ce are efect reglator;

– un limbaj comun de comunicare la nivelul profesioniçtilor çi la nivelul societåÆii, cu
privire la calitatea actelor de predare;

� Un al patrulea beneficiu, ar putea fi acela cå standardele vor determina efecte pozitive în
conceperea çi realizarea managementului çcolar:
– se vor constitui în repere pentru recompensarea profesorilor în raport cu calitatea

prestaÆiei didactice;
– un sistem bine dezvoltat de standarde va crea condiÆiile de încredere în care angajatorii çi

sindicatele pot så cadå de acord så foloseascå standardele pentru acordarea definitivårii în
învåÆåmânt sau pentru a certifica un anumit nivel al pregåtirii profesionale. În absenÆa
unor standarde profesionale poate apårea tendinÆa de a trata pe toÆi profesorii ca çi cum
toÆi ar fi la fel de competenÆi, deçi se çtie cå, în realitate, nu toate cadrele didactice îçi
exercitå profesia la acelaçi nivel de performanÆå. Pe baza standardelor se poate crea un
sistem pentru identificarea çi recunoaçterea cadrelor didactice bune çi folosirea mai
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eficientå a acestora în çcoli, în roluri de conducere, precum çi în programele de dez-
voltare profesionalå a colegilor lor aflaÆi la început de carierå.

În concluzie, prin standardele profesionale se asigurå:

� crearea premiselor acordårii unor çanse egale, tuturor copiilor, de a primi o educaÆie de
calitate din partea unor profesori pregåtiÆi dupå aceleaçi standarde profesionale;

� redefinirea, prin creçterea prestigiului çi protejare, a statutului profesiei didactice în sistemul
ocupaÆional çi pe piaÆa forÆei de muncå; profesia didacticå îçi creeazå o altå imagine unitarå,
coerentå, larg acceptatå çi înÆeleaså de comunitatea educaÆionalå çi de comunitatea mai largå
a societåÆii;

� regândirea conÆinuturilor çi a formelor pregåtirii iniÆiale çi continue a profesorilor; realizarea
coerenÆei în abordarea pregåtirii profesorilor, în tot sistemul de formare pentru aceastå
profesie;

� posibilitatea pregåtirii unei categorii speciale de profesori-evaluatori, antrenaÆi în aprecierea
calitåÆii prestaÆiei didactice a colegilor lor, cu scopul de a-i ajuta så se perfecÆioneze profesional;

� reconceperea inspecÆiei çcolare çi a instruirii comisiilor de inspecÆii çcolare;
� reconceperea procesului de evaluare pentru acordarea certificårii pentru profesia didacticå;
� diminuarea subiectivismului în evaluarea pregåtirii profesionale a cadrelor didactice;
� definirea mai clarå a unor roluri çi responsabilitåÆi în sistem, ceea ce va avea efecte în

perfecÆionarea sistemului de educaÆie în general;
� creçterea spiritului de echipå, cooperarea înåuntrul çi în afara profesiei; creçterea colaborårii

între profesori în vederea atingerii scopurilor profesionale comune;
� medierea / facilitarea unei mai bune colaboråri între specialiçtii care asigurå pregåtirea

profesorilor în universitåÆi çi formatorii din învåÆåmântul preuniversitar;
� crearea unui mediu comun de formare, universitate – çcoalå, mediu favorizant devenirii

profesionistului:
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2. Analiza sistemului actual de evaluare a pregåtirii
çi activitåÆii cadrului didactic

Într-un anumit fel, standarde rudimentare çi adeseori contradictorii de apreciere a activi-
tåÆii profesorilor – care nu au nici conÆinutul çi nici forma pe care le-am descris anterior – sunt
utilizate în România într-o largå varietate de situaÆii în care un cadru didactic este posibil så fie
pus în situaÆia de a fi evaluat profesional.

Prezentåm în Tablou situaÆiile în care profesorii din România sunt supuçi unor
evaluåri profesionale, modurile în care sunt evaluaÆi, în sistemul curent, în fiecare dintre aceste
situaÆii, criteriile de evaluare çi documentele care sunt utilizate ca standarde de reuçitå într-o
situaÆie sau alta, cine realizeazå evaluarea çi care sunt consecinÆele evaluårii.

Studiul acestora va evidenÆia principalele dezavantaje ale evaluårii unui profesor, în absenÆa
unor standarde explicite çi riguros elaborate. Se va constata cå actualul sistem de evaluare a
profesorilor, în aproape toate situaÆiile analizate, se caracterizeazå prin subiectivism în aprecie-
rea cunoçtinÆelor, abilitåÆilor çi atitudinilor, fenomen pus în evidenÆå de existenÆa unor dife-
renÆe între aprecierile asupra pregåtirii çi prestaÆiilor celor evaluaÆi, de la o instanÆå de evaluare la
alta çi de la un evaluator la altul.

Spre exemplificare, vom comenta cazul evaluårilor la care este supus în prezent un cadru
didactic pentru a obÆine definitivarea în învåÆåmânt. Pot fi puse în evidenÆå mai multe „puncte
slabe“ ale obiectivitåÆii çi relevanÆei acestor evaluåri:

� Evaluårile urmåresc cu prioritate så determine ce çtie candidatul, nu çi ce çtie så facå. Cu
toate cå accesul la probele teoretice este condiÆionat de concluziile unei inspecÆii de
specialitate a candidatului, aceastå modalitate de evaluare, în absenÆa unor standarde de
apreciere a prestaÆiei în faÆa elevilor, are o foarte scåzutå valoare discriminatorie, din
moment ce imensa majoritate a celor inspectaÆi obÆin calificativul maxim; în plus, califica-
tivul obÆinut la inspecÆia çcolarå nu este luat în calcul atunci când se stabileçte media finala
cu care un candidat absolvå examenele de definitivare în învåÆåmânt çi astfel activitatea
practicå nu conteazå valoric în stabilirea nivelului performanÆei sale;

� O mare parte din cunoçtinÆele çi capacitåÆile instrumentale ale candidatului, dobândite în
perioada stagiului såu în çcoalå, nu intrå în zona supuså evaluårii;

� Nu existå un sistem de referinÆå unitar, la nivel naÆional, pentru evaluarea candidatului;
� Nu existå preocupare pentru pregåtirea unitarå a evaluatorilor;
� Candidatul nu çtie precis ce se açteaptå de la el;
� Candidatul nu are criterii de autoevaluare;
� Nu existå o preocupare instituÆionalizatå pentru evoluÆia stagiarului;
� Pregåtirea candidatului se realizeazå discontinuu, îndeosebi în apropierea examenului;
� Rezultatele evaluårii candidaÆilor nu sunt cunoscute de instituÆiile formatoare, în vederea

ameliorårii activitåÆii acestora.
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B Procesul de punere în practicå
a unui sistem de standarde
pentru profesia didacticå

1. Introducerea sistemului de standarde

Introducerea sistemului de standarde pentru profesia didacticå va necesita în urmåtorii doi
ani mai multe demersuri:

� activitåÆi legate de informarea publicului çi sprijinirea conçtientizårii valorii, avantajelor,
progresului în contextul european çi mondial, cu dezbateri (constructive) pentru înÆelegerea
raÆiunilor care cer introducerea unui astfel de sistem;

� construirea parteneriatului în realizarea strategiei, susÆinerea çi subscrierea la idee;
� asigurarea cadrului legislativ necesar;
� implicarea completå a voinÆei politice la toate nivelurile;
� desfåçurarea în aceastå perioadå çi a programelor de formare a personalului implicat în

sistemul de punere în practicå.

2. PrecauÆii

Pentru ca demersurile legate de crearea çi operarea unui sistem de standarde pentru profesia
didacticå så aibå succes, este nevoie de judecatå, de måsurå, de bun-simÆ, de estimarea corectå a
contextului naÆional – educaÆional çi social – çi a celui internaÆional, precum çi de dozarea çi
pregåtirea fiecårei etape.

Se va Æine cont de:

� asigurarea unui grad de flexibilitate în aplicarea çi interpretarea standardelor;
� evitarea excesului de standardizare (nu totul poate fi måsurat çi standardizat);
� menÆinerea unui permanent contact cu realitatea, cu situaÆii care se pot regåsi çi verifica în

practicå;
� necesitatea revizuirii periodice, în raport cu dinamica societåÆii;
� corelarea cu alte standarde existente în sistem;
� armonizarea tuturor standardelor din sistemul de învåÆåmânt.



3. Resurse umane implicate în punerea
în practicå a sistemului de standarde

� inspectorii de specialitate, metodiçtii, mentorii, metodicienii, formatorii
� membrii comisiilor de evaluare (de la conceperea subiectelor la corectarea lucrårilor scrise,

metodicienii pentru didactica disciplinei, pedagogi çi cadre didactice recunoscute)
� necesitatea includerii, în programele de formare a tuturor categoriilor manageriale çi a celor

care executå orice fel de evaluare a cadrelor didactice, a cunoçtinÆelor de specialitate privind
sistemul dezvoltårii profesionale bazat pe standarde profesionale (pentru inspectori, directori,
mentori – la nivelul preuniversitar, metodicieni, pedagogi – la nivel universitar)

4. Parteneri necesari pentru susÆinerea sistemului
bazat pe standarde profesionale

� sindicatele din învåÆåmânt;
� Parlamentul României, comisiile de specialitate;
� instituÆiile furnizoare de formare iniÆialå çi continuå a personalului didactic;
� asociaÆii profesionale ale cadrelor didactice;
� agenÆii economici (solicitå calitate în pregåtirea forÆei de muncå);
� instituÆii naÆionale çi internaÆionale, cu activitate legatå de acest domeniu.
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TABLOUL situaÆiilor de evaluare

SituaÆii de evaluare

profesionalå

Moduri de testare Criterii de

evaluare/Standarde

InstanÆa de evaluare ConsecinÆe DiferenÆe în evaluare

1. Admiterea în instituÆiile
de formare iniÆialå –
liceul pedagogic /
colegiul universitar
pedagogic

Test de aptitudini Metodologia de
evaluare
Nota minimå 6

Liceul/Colegiul Admis/
Respins

DiferenÆe între
profesorii
examinatori

2. Evaluare la finele
formårii profesionale
iniÆiale:
– bacalaureat
– examen de licenÆå
– examen modul
psihopedagogic

Bacalaureat
Probå practicå
Atestare
Examen / colocviu

Programa
Metodologia de
examinare /atestare
Barem de notare

Liceul / colegiul /
Departamentul
pentru pregåtirea
personalului didactic

Statutul de cadru
didactic calificat

DiferenÆe de
elaborare a
baremelor de la o
instituÆie la alta

3. Concurs de titularizare Examen scris cu
subiect naÆional

Analiza dosarului
Programa
Barem de notare

Inspectoratul çcolar;
Universitatea

Titular /netitular DiferenÆe între
bareme de notare de
la o specialitate la
alta



4. Examen de definitivare
în învåÆåmânt

InspecÆia specialå
Examen cu subiect
decis de fiecare
universitate

Fiça de inspecÆie
Programa naÆionalå
Barem de notare

Inspectoratul çcolar
Universitatea

Definitivarea în
învåÆåmânt /
amânare /
respingere

DiferenÆe între
aprecierile
inspectorilor;
DiferenÆe între
bareme de notare de
la o universitate
la alta

5. ObÆinerea gradului
didactic II

InspecÆii speciale
Lucrare scriså de
specialitate çi
de metodica
specialitåÆii
Proba oralå de
pedagogie

Fiça de evaluare
anualå
Fiça de inspecÆie
Programa naÆionalå
Barem de notare

Inspectoratul çcolar
Universitatea

Acordare/
neacordare
Gradul II

Idem

6. ObÆinerea gradului
didactic I

Colocviu de admitere
InspecÆii speciale
Lucrare
metodico-çtiinÆificå
SusÆinerea lucrårii

Tematica naÆionalå
Fiça de inspecÆie
Metodologia de
susÆinere publicå a
lucrårii

Inspectoratul çcolar
Universitatea

Acordare/
neacordare
Gradul I

Diferente între
Evaluatori/îndrumå-
tori / inspectori /
aprecierile comisiilor

7. InspecÆii curente AsistenÆå la ore Standarde implicite Çef de catedrå,
director, inspector
çcolar

Critici,
recomandåri,
reciclåri

DiferenÆe între
aprecierile celor care
asistå la ore

8. Aprecieri anuale –
evaluåri

Analiza calitåÆilor pro-
fesionale çi a activi-
tåÆii profesorilor çcolii

Fiça postului
Bareme publice
nestandardizate

Comisii de
evaluatori constituite
la nivelul çcolii

Acordare
calificative

DiferenÆe între scoli
çi între evaluatori



SituaÆii de evaluare

profesionalå

Moduri de testare Criterii de

evaluare/Standarde

InstanÆa de evaluare ConsecinÆe DiferenÆe în evaluare

9. Concurs pentru
restrângere de activitate

Analiza calitåÆilor
profesionale çi a
activitåÆii
concurenÆilor
Inspectie çcolarå

Standarde explicite –
metodologia MEC

Consiliul de
administraÆie al
çcolii

Restrângerea
activitåÆii

DiferenÆe puÆin
probabile

10. Evaluåri pentru salariu
de merit / gradaÆie de
merit

Analiza calitåÆilor
profesionale çi a
activitåÆii profesorilor
çcolii

Metodologia
acordårii acestor
drepturi

Consiliul profesoral
Consiliul de
administraÆie al
scolii
Inspectoratul scolar

Acordare /
Neacordare
a unor drepturi
suplimentare

DiferenÆe între
çcoli / inspectorate /
evaluatori

11. Colocviu de evaluare la
sfârçitul perfecÆionårii
periodice

Probe de verificare Standarde implicite Inspectoratul çcolar
çi CCD
Universitatea

Certificare DiferenÆe între
centrele de
perfecÆionare

12. Concursuri pentru
ocuparea posturilor de
conducere din unitåÆile
de învåÆåmânt

Analiza curriculum
vitae /oferta
managerialå
Interviu – legislaÆie
çcolarå çi mana-
gement educaÆional.

Metodologia MEC Comisii de concurs Numirea /
respingerea pe
postul de
conducere

DiferenÆe între
aprecierile mem-
brilor comisiei /
între comisii



2. Standardele
profesionale pentru
profesia didacticå





A Principiile-nucleu

Standardele se fundamenteazå pe un sistem de principii care exprimå concepÆia actualå
asupra conÆinutului specific al profesiei didactice çi asupra calitåÆilor unui bun profesor.

Principiul I
Cadrul didactic este un bun cunoscåtor al domeniului
çi al didacticii disciplinei pe care o predå

Cadrul didactic ståpâneçte cunoçtinÆele çi metodologia specialitåÆii predate.
Cadrul didactic are o înÆelegere profundå a disciplinei pe care o predå, a organizårii logice çi

a evoluÆiei acesteia, a legåturii cu alte discipline çi cu lumea realå.
Cadrul didactic are capacitatea de a prelucra, structura çi de a face accesibile cunoçtinÆele

transmise, de a forma abilitåÆi specifice domeniului Æinând seama de particularitåÆile de vârstå

individualå çi de grup ale elevilor.

Cadrul didactic valorificå potenÆialul educativ al disciplinei, stimulând participarea activå
çi implicarea afectivå a elevului în procesul învåÆårii.

Cadrul didactic proiecteazå çi aplicå strategii didactice eficace çi atractive în raport cu
scopul çi conÆinuturile propuse.

Cadrul didactic concepe çi utilizeazå multiple forme çi tipuri de evaluare a realizårilor
elevilor, punând accent pe evaluarea formativå çi pe autoevaluare.

În procesul de organizare a situaÆiilor de predare – învåÆare – evaluare, cadrul didactic
colaboreazå permanent cu ceilalÆi colegi favorizând çi valorizând activitatea în echipå.

Principiul II
Cadrul didactic cunoaçte elevul çi îl asistå în propria
dezvoltare

Cadrul didactic foloseçte instrumente eficiente de cunoaçtere a personalitåÆii elevului
precum çi a influenÆelor mediului çcolar, familial çi social asupra dezvoltårii sale.

Cadrul didactic îçi fundamenteazå proiectarea/reproiectarea activitåÆii pe rezultatele obÆi-
nute prin demersul cunoaçterii elevilor.

Cadrul didactic selecteazå çi face accesibile cunoçtinÆele specifice disciplinei predate în
funcÆie de capacitåÆile de învåÆare, nevoile çi aspiraÆiile/interesele elevilor.

Cadrul didactic dezvoltå capacitatea elevilor de a fi autonomi, de a deveni subiecÆi ai
propriei dezvoltåri prin:



� implicare în propria formare
� sprijnire în folosirea unor surse çi mijloace diverse de informare
� crearea abilitåÆilor de a lua decizii
� responsabilizare çi motivare
� dezvoltarea capacitåÆii de a rezolva probleme
� încurajarea spiritului de iniÆiativå çi a creativitåÆii
� facilitarea colaborårii çi comunicårii între elevi.

Cadrul didactic organizeazå activitåÆi individualizate prin care elevul devine conçtient de
potenÆialul, aspiraÆiile, interesele çi nevoile sale.

Cadrul didactic manifestå disponibilitate în a recunoaçte çi a pune în valoare aspectele
pozitive ale eforturilor çi rezultatelor elevilor; îi sprijinå în eforturile lor çi le insuflå încredere în
forÆele proprii.

Principiul III
Cadrul didactic este membru activ al comunitåÆii

Cadrul didactic colaboreazå cu membrii comunitåÆii çcolare (în catedrå, în Consiliul
Profesoral al clasei, în Consiliul Profesoral çi de AdministraÆie, cu personalul didactic auxiliar çi
administrativ etc.).

Cadrul didactic identificå çi foloseçte modalitåÆi eficiente de implicare a familiei în viaÆa
çcolii çi în dezvoltarea elevului.

Cadrul didactic cunoaçte resursele umane çi materiale ale comunitåÆii çi le valorificå în
beneficiul çcolii.

Cadrul didactic implicå factorii de decizie (Primåria, Consiliul Local) çi de influenÆå
(Biserica, PoliÆia, cadrele medicale, mass-media) în procesul educaÆional.

Cadrul didactic implicå elevii în acÆiuni în folosul comunitåÆii (protecÆia mediului,
activitåÆi umanitare, culturale, sportive etc.)

Cadrul didactic desfåçoarå activitåÆi de integrare în comunitate a minoritåÆilor (etnice,
sociale, religioase etc.)

Cadrul didactic se implicå în rezolvarea problemelor comunitåÆii promovând valori morale
çi civice.

Principiul IV
Cadrul didactic are o atitudine reflexivå

Cadrul didactic este conçtient cå activitatea didacticå înseamnå çi perfecÆionare continuå.
El se preocupå permanent de identificarea acelor aspecte ale activitåÆii sale care necesitå
amelioråri. În consecinÆå, el este interesat så se perfecÆioneze continuu, så înveÆe din experienÆa
sa çi a altora; gåseçte cåi çi mijloace de reproiectare çi optimizare a propriei activitåÆi.

Cadrul didactic reflexiv îçi îmbunåtåÆeçte continuu competenÆele personale.
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Principiul V
Cadrul didactic este promotor al unui sistem
de valori în concordanÆå cu idealul educaÆional

Cadrul didactic recunoaçte, utilizeazå çi promoveazå valori social-umane, moral-civice,
cognitive, culturale çi spirituale.

Cadrul didactic oferå çanse egale pentru integrarea çcolarå çi socialå a tuturor elevilor.
Cadrul didactic dezvoltå comunicarea, cooperarea çi competiÆia în cadrul grupului de elevi

pe fondul existenÆei încrederii, respectului reciproc çi al gândirii pozitive.
În demersul educaÆional cadrul didactic adoptå idei çi atitudini democratice.
Cadrul didactic contribuie la educaÆia pentru o viaÆå de calitate a individului çi a colectivitåÆii.
În activitatea cu elevii, cadrul didactic probeazå calitåÆi umane, profesionale çi etice.
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B Standardele profesionale pentru
predarea în învåÆåmântul primar

1. ÎnvåÆåtorul cunoaçte particularitåÆile de vârstå,
individuale çi ale grupului de apartenenÆå ale elevilor
çi le valorificå în proiectarea, organizarea procesului
de predare – învåÆare – evaluare

1.1. ÎnvåÆåtorul îçi cunoaçte elevii

ÎnvåÆåtorul çtie cå pentru a-çi atinge obiectivele trebuie så porneascå întotdeauna de la
cunoaçterea copilului în ansamblul particularitåÆilor lui, de la experienÆele, interesele, nevoile çi
aspiraÆiile acestuia.

ÎnvåÆåtorul înÆelege complexitatea çi dificultatea obÆinerii unor date çi informaÆii despre un
copil, mai ales cå el evolueazå continuu. Copilul se schimbå sub ochii noçtri çi de aceea
cunoaçterea lui nu se poate termina niciodatå.

Un bun învåÆåtor cunoaçte sursele de informare, cu ce instrumente poate lucra çi cum se

valorificå datele obÆinute. De aceea, învåÆåtorul îçi adapteazå continuu demersurile în funcÆie de

evoluÆia copilului çi de contextele de manifestare ale acestuia.

1.2. ÎnvåÆåtorul recunoaçte valoarea unicå a copilului

Prin toate demersurile de cunoaçtere, învåÆåtorul dovedeçte cå situeazå trebuinÆele de

educaÆie ale copilului în centrul preocupårilor sale. El este conçtient cå fiecare copil e unic, cå poate
så facå ceva bun çi armonizeazå ceea ce poate, vrea çi çtie copilul.

ÎnvåÆåtorul lucreazå eficient cu toÆi elevii såi çi cu fiecare în parte, în egalå måsurå.

Copilul se manifestå diferit în situaÆii diferite çi în grupuri diferite. De aceea învåÆåtorul este

interesat så descopere manifestårile copilului în familie, în çcoalå, în comunitate.

ÎnvåÆåtorul este conçtient de importanÆa mediului din care provine copilul çi a comunitåÆilor
cårora le aparÆine în formarea valorilor, susÆinerea aspiraÆiilor çi a motivaÆiei de învåÆare a elevului.

Este atent cu toÆi elevii, îi trateazå pe toÆi în mod egal, cu aceeaçi grijå, respect, råbdare çi

înÆelegere. E conçtient cå diferenÆele dintre copii nu trebuie så tulbure climatul afectiv pozitiv çi
securizant din claså çi relaÆiile dintre ei.

ÎnvåÆåtorul asigurå dezvoltarea individualå a elevilor provocând çi exersând situaÆii în care

aceçtia au succes, motivându-i çi încurajându-i. El nu ezitå så laude çi så aprecieze chiar cele mai

mårunte reuçite ale copiilor.



1.3. ÎnvåÆåtorul utilizeazå instrumente de cunoaçtere a copilului

ÎnvåÆåtorul îçi însuçeçte corect çi aplicå modalitåÆile çtiinÆifice de cunoaçtere a copilului:
realizeazå observaÆii continue, în condiÆii variate, dialogheazå cu copilul, cu pårinÆii, cu prietenii,

cu colegii acestuia, cu ceilalÆi profesori çi alÆi membri din comunitatea çcolarå.

ÎnvåÆåtorul alege instrumentele cele mai potrivite pentru cunoaçterea copilului çi valorificå în

mod responsabil çi creativ informaÆiile obÆinute.
ÎnvåÆåtorul integreazå experienÆa sa çi a altora în demersurile sale de cunoaçtere, pentru

înÆelegerea profundå çi nuanÆatå a manifestårilor çi tråirilor copilului.
ÎnvåÆåtorul interpreteazå în mod nuanÆat, cu atenÆie çi cu discreÆie datele obÆinute çi nu se

limiteazå la simpla lor inventariere. El îi ajutå pe copii så-çi descopere disponibilitåÆile, resursele,

limitele çi nevoile çi le valorificå cât mai bine în folosul lor, în propria lor formare.

ÎnvåÆåtorul dovedeçte grijå faÆå de copii çi manifestå preocuparea de identificare a proble-

melor speciale ale acestora (intelectuale, psiho-afective, motrice, sociale) çi colaboreazå cu persoane

abilitate (psiholog, medic, logoped, consilier, kinetoterapeut, asistent social, preot).
ÎnvåÆåtorul consemneazå datele obÆinute în diverse documente (fiçe de observaÆie, portofoliu,

caietul învåÆåtorului, dosarul clasei etc.).
ÎnvåÆåtorul anticipeazå reacÆiile çi atitudinile pe care elevul le va avea în diferitele situaÆii çi

le valorificå. De aceea, el va alege strategiile de predare – învåÆare – evaluare potrivite particu-

laritåÆilor elevilor, evidenÆiate prin demersurile de cunoaçtere.
Activitatea de cunoaçtere asigurå premisele practicårii unei pedagogii diferenÆiate çi indivi-

dualizate.

1.4. ÎnvåÆåtorul îçi integreazå activitatea în demersul comun,
unitar, constructiv çi responsabil al tuturor agenÆilor educativi
în formarea copilului.

ÎnvåÆåtorul sprijinå dezvoltarea individualå a copilului comunicând rezultatele demersului

de cunoaçtere familiei lui çi membrilor echipei pedagogice.

ÎnvåÆåtorul îçi cunoaçte elevii çi îi ajutå så se autocunoascå, så fie încrezåtori în propriile
puteri, så aibå stimå de sine, så fie autonomi çi så fie capabili så-çi conceapå çi så realizeze un
proiect personal de viaÆå.

2. ÎnvåÆåtorul are o temeinicå pregåtire profesionalå:
cunoaçte çi utilizeazå conÆinutul disciplinelor predate
în perspectivå curricularå çi didactica acestora; dove-
deçte aptitudini necesare predårii tuturor disciplinelor

2.1. ÎnvåÆåtorul cunoaçte çi utilizeazå conÆinutul disciplinelor
predate

ÎnvåÆåtorul cunoaçte aspectele teoretice esenÆiale specifice disciplinelor predate.
ÎnvåÆåtorul realizeazå legåturi intra çi interdisciplinare în scopul abordårii sistemice a

disciplinelor predate.
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ÎnvåÆåtorul utilizeazå corect limbajul specific diferitelor discipline de învåÆåmânt predate.
ÎnvåÆåtorul integreazå continuu în sistemul de cunoçtinÆe propriu, noi cunoçtinÆe achiziÆionate

prin studiu individual çi prin participarea la activitåÆi de formare.

2.2. ÎnvåÆåtorul cunoaçte documentele çcolare

ÎnvåÆåtorul cunoaçte çi respectå actele normative care reglementeazå activitatea sa pro-
fesionalå.

ÎnvåÆåtorul cunoaçte temeinic çi aplicå în proiectarea çi desfåçurarea activitåÆilor sale
conÆinutul çi structura Curriculum-ului NaÆional çi a altor documente çcolare.

ÎnvåÆåtorul cunoaçte conÆinutul manualelor çcolare alternative çi materialelor auxiliare exis-

tente çi are capacitatea de a le selecta pe cele potrivite clasei la care predå.

2.3. ÎnvåÆåtorul cunoaçte çi aplicå didactica disciplinelor predate

ÎnvåÆåtorul posedå çi aplicå cunoçtinÆe în domeniul çtiinÆelor educaÆiei, al psihologiei
generale çi al psihologiei copilului.

ÎnvåÆåtorul se informeazå permanent asupra noutåÆilor din domeniul psiho-pedagogic çi al
specialitåÆii.

ÎnvåÆåtorul ståpâneçte cunoçtinÆele metodice necesare proiectårii, desfåçurårii çi evaluårii

activitåÆilor didactice
ÎnvåÆåtorul alege çi aplicå strategiile corespunzåtoare, specifice disciplinelor predate çi particu-

laritåÆilor individuale çi de grup ale elevilor såi.

ÎnvåÆåtorul valorificå permanent potenÆialul educativ al tuturor disciplinelor pe care le
predå.

ÎnvåÆåtorul manifestå deschidere pentru cunoaçterea çi valorificarea experienÆelor educaÆionale

alternative (Waldorf, Freinet, Step by Step, Montessori etc.)
ÎnvåÆåtorul înÆelege importanÆa aplicårii tehnologiei informaÆiei çi a comunicårii, a mijloa-

celor multimedia. Manifestå preocupåri de a folosi în activitatea sa didacticå aceste noi tehnologii.

2.4. ÎnvåÆåtorul proiecteazå, desfåçoarå çi evalueazå eficient
întreaga sa activitate

ÎnvåÆåtorul îçi proiecteazå activitatea anualå, semestrialå çi pe unitåÆi de învåÆare în concor-

danÆå cu programele çcolare în vigoare.
ÎnvåÆåtorul transpune în practicå proiectele realizate çi analizeazå eficienÆa lor.

ÎnvåÆåtorul îçi amelioreazå continuu proiectele în funcÆie de rezultatele obÆinute.

ÎnvåÆåtorul desfåçoarå çi valorificå activitåÆi extraçcolare.
ÎnvåÆåtorul propune obiective çi selecteazå conÆinuturi elaborând programe pentru curriculum

opÆional în concordanÆå cu resursele çcolii, astfel încât så råspundå nevoilor elevilor çi ale
comunitåÆii.
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2.5. ÎnvåÆåtorul are capacitåÆi de comunicare

ÎnvåÆåtorul creeazå situaÆii care så favorizeze comunicarea elev-învåÆåtor çi elev-elev.

ÎnvåÆåtorul utilizeazå strategii interactive, participative care så stimuleze cooperarea çi
interrelaÆionarea elevilor.

ÎnvåÆåtorul utilizeazå eficient limbajul verbal, nonverbal çi paraverbal.
ÎnvåÆåtorul are capacitatea de a accesibiliza cunoçtinÆele transmise elevilor.
ÎnvåÆåtorul motiveazå çi stimuleazå permanent elevii pentru învåÆare.

3. ÎnvåÆåtorul creeazå în grupul de copii un climat
afectiv pozitiv caracterizat prin: încredere,
acceptare, toleranÆå, dorinÆå de învåÆare

ÎnvåÆåtorul asigurå un mediu favorabil învåÆårii
ÎnvåÆåtorul este atent ca toÆi elevii så beneficieze de aceeaçi grijå din partea lui çi så nu lase ca

diferenÆele individuale, contextele culturale sau sociale diferite din care provin aceçtia, diferen-
Æele de limbå, religie, sex, naÆionalitate så influenÆeze relaÆiile dintre el çi elevi.

ÎnvåÆåtorul manifestå preocuparea de a le forma elevilor såi deprinderi de a se exprima liber

argumentându-çi poziÆia çi relaÆiile dintre ei.

ÎnvåÆåtorul asigurå un mediu educativ în care diferenÆele dintre elevi så fie armonizate în

sensul cultivårii încrederii, acceptårii, toleranÆei, corectitudinii, creând un climat afectiv pozitiv în
care copiii så se manifeste liber çi în siguranÆå atât în claså, cât çi în acÆiunile extraçcolare. El
alterneazå strategii didactice individuale çi/sau de grup care så permitå comunicarea, acceptarea
ideilor celuilalt contribuind la socializare.

ÎnvåÆåtorul acordå çanse egale tuturor elevilor çi are grijå så nu sancÆioneze elevii pentru

insuccesele lor çi så evite favoritismele.

ÎnvåÆåtorul îçi cultivå capacitatea de a face faÆå situaÆiilor neaçteptate çi de a acÆiona eficient
în prevenirea çi dezamorsarea situaÆiilor conflictuale.

ÎnvåÆåtorul îi motiveazå pe elevi så înveÆe continuu çi çtie cum så le menÆinå interesul chiar
çi în situaÆia unui eçec temporar.

ÎnvåÆåtorul stabileçte çi aplicå, împreunå cu copiii, reguli privind interacÆiunea dintre elevi çi

dintre elevi çi învåÆåtor încurajându-i în elaborarea normelor de conduitå.
ÎnvåÆåtorul sprijinå çi încurajeazå elevii în luarea deciziilor, ajutå la formarea de comporta-

mente responsabile, promoveazå autoevaluarea çi autocontrolul, îi învaÆå så-çi rezolve situaÆiile

conflictuale.
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4. ÎnvåÆåtorul utilizeazå, creeazå resurse materiale
çi implicå resursele umane în activitatea sa (colegi,
pårinÆi, membri ai comunitåÆii locale)

4.1. ÎnvåÆåtorul utilizeazå eficient resursele materiale disponibile

ÎnvåÆåtorul identificå mijloacele materiale de care dispune.
ÎnvåÆåtorul stabileçte necesarul de mijloace çi materiale pentru desfåçurarea activitåÆilor

didactice.
ÎnvåÆåtorul decide prioritåÆile de procurare çi confecÆionare a materialelor în funcÆie de

obiectivele stabilite în proiectarea activitåÆilor didactice çi acÆioneazå în consecinÆå.
ÎnvåÆåtorul utilizeazå çi påstreazå în cele mai bune condiÆii resursele materiale disponibile.

ÎnvåÆåtorul dovedeçte creativitate în utilizarea multifuncÆionalå a resurselor materiale existente.

ÎnvåÆåtorul utilizeazå resursele materiale disponibile çi mediul de învåÆare în conformitate
cu normele de igienå çi securitate a muncii.

4.2. ÎnvåÆåtorul creeazå materiale didactice

ÎnvåÆåtorul acÆioneazå pentru îmbogåÆirea bazei materiale a çcolii, concepe çi confecÆioneazå

materiale didactice în funcÆie de necesitåÆile çi prioritåÆile stabilite.
ÎnvåÆåtorul adapteazå materialele existente sau create la nevoile çi particularitåÆile elevilor/

clasei, în concordanÆå cu cerinÆele impuse de metodologia disciplinelor predate.

4.3. ÎnvåÆåtorul implicå resurse umane în activitatea sa

ÎnvåÆåtorul colaboreazå cu mentorul çi cu colegii în depistarea çi utilizarea unor resurse

materiale çi umane.

ÎnvåÆåtorul coopereazå cu elevii, colegii, pårinÆii çi membrii comunitåÆii locale în obÆinerea
sau crearea unor noi resurse.

ÎnvåÆåtorul sensibilizeazå çi motiveazå autoritåÆile çcolare, familiile elevilor çi membrii
comunitåÆii locale în scopul obÆinerii unor resurse materiale çi financiare.

ÎnvåÆåtorul implicå colegi, pårinÆi, autoritåÆi çcolare çi membri ai comunitåÆii locale în

desfåçurarea unor activitåÆi çcolare çi extraçcolare.

82 Standardele profesionale pentru profesia didacticå



5. ÎnvåÆåtorul realizeazå demersul didactic în aça fel
încât toÆi elevii çi fiecare în parte så-çi dezvolte
propriile capacitåÆi, înclinaÆii çi aptitudini

5.1. ÎnvåÆåtorul valorificå în învåÆarea çcolarå cunoçtinÆele
empirice, experienÆa de viaÆå çi interesele copiilor

ÎnvåÆåtorul ajutå elevii så înÆeleagå legåturile dintre ceea ce çtiu çi ceea ce învaÆå.
ÎnvåÆåtorul leagå învåÆarea din claså cu experienÆa de viaÆå a elevilor.

ÎnvåÆåtorul realizeazå activitåÆi care capteazå atenÆia çi trezesc interesul tuturor elevilor.
ÎnvåÆåtorul realizeazå un demers didactic flexibil în funcÆie de reacÆiile elevilor la un mo-

ment dat.

5.2. ÎnvåÆåtorul foloseçte strategii didactice variate çi resurse
care råspund diferitelor nevoi ale elevilor

ÎnvåÆåtorul angajeazå elevii într-o varietate de experienÆe çi cåi de învåÆare.
ÎnvåÆåtorul foloseçte strategii adecvate pentru a introduce, explica çi restructura conceptele

predate pentru ca toÆi elevii så le înÆeleagå.
ÎnvåÆåtorul alege strategii potrivite çi contexte instrucÆionale care så asigure participarea

activå la lecÆie a elevilor.

ÎnvåÆåtorul pune întrebåri çi faciliteazå discuÆii pentru a clarifica çi a extinde gândirea elevilor.

ÎnvåÆåtorul se foloseçte de toate împrejurårile/oportunitåÆile pentru a relua ceea ce s-a învåÆat

anterior çi pentru a spori eficienÆa învåÆårii pentru fiecare copil în parte.

5.3. ÎnvåÆåtorul îmbogåÆeçte experienÆa de învåÆare a elevilor
promovând atât autonomia, interacÆiunea, precum çi posibilitatea
de a lua decizii individuale sau de grup

ÎnvåÆåtorul organizeazå mediul clasei pentru a gåsi oportunitåÆi de muncå independentå
çi/sau în grupuri, asigurând învåÆarea în claså.

ÎnvåÆåtorul urmåreçte çi sprijinå autonomia elevilor, dar çi integrarea în grup çi colaborarea în

timpul activitåÆii.

ÎnvåÆåtorul ajutå elevii så ia decizii în legåturå cu organizarea timpului, a materialelor
folosite în timpul activitåÆii de învåÆare.

5.4. ÎnvåÆåtorul angajeazå fiecare elev în rezolvarea problemelor,
exersându-i gândirea criticå çi valorificându-i experienÆa

ÎnvåÆåtorul creeazå oportunitåÆi pentru ca toÆi elevii så gândeascå, så discute, så concluzioneze

çi så-çi exprime propriile påreri.

ÎnvåÆåtorul ajutå fiecare elev så înveÆe, så aplice, så exerseze pentru introducerea cunoçtin-
Æelor în propriul sistem oferind instrumente pentru învåÆarea permanentå.
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ÎnvåÆåtorul angajeazå fiecare elev în activitåÆi de rezolvare de probleme încurajându-i så

gåseascå abordåri çi rezolvåri personale.
ÎnvåÆåtorul încurajeazå elevii så punå întrebåri, så gândeascå critic, så priveascå problemele çi

soluÆiile lor din diverse perspective.

5.5. ÎnvåÆåtorul promoveazå învåÆarea reflexivå çi autonomå
pentru fiecare elev

ÎnvåÆåtorul motiveazå elevii pentru învåÆarea autonomå çi comunicarea adecvatå.
ÎnvåÆåtorul încurajeazå fiecare elev så-çi analizeze propriile progrese çi så-çi stabileascå viitoa-

rele nevoi de învåÆare.

ÎnvåÆåtorul îi iniÆiazå pe elevi în activitåÆi de monitorizare, analizå çi evaluare a propriei lor

munci çi îi ajutå så înveÆe din propriile greçeli.

ÎnvåÆåtorul ajutå fiecare elev så-çi completeze cunoçtinÆele apelând la surse diferenÆiate de

informare.

6. ÎnvåÆåtorul face legåturi intra-, inter-, çi transdisci-
plinare, promovând aplicarea lor în contexte reale

6.1. ÎnvåÆåtorul face legåturi intra-, inter-, çi transdisciplinare

ÎnvåÆåtorul realizeazå conexiuni între cunoçtinÆe din interiorul oricårei discipline predate,
conferindu-i acesteia un caracter sistemic unitar.

ÎnvåÆåtorul utilizeazå cunoçtinÆe specifice unei discipline în înÆelegerea çi însuçirea conÆinu-

turilor altei discipline.

ÎnvåÆåtorul face trimiteri la elemente comune ale conÆinuturilor mai multor discipline
integrându-le într-un sistem articulat çi flexibil.

6.2. ÎnvåÆåtorul promoveazå aplicarea cunoçtinÆelor în contexte
reale

ÎnvåÆåtorul porneçte de la contexte reale în organizarea situaÆiilor de învåÆare.
InformaÆiile transmise de cåtre învåÆåtor sunt plauzibile.
El oferå exemple de aplicare a cunoçtinÆelor çi cere elevilor acelaçi lucru, apelând la contexte

reale sau modele ale realitåÆii.
ÎnvåÆåtorul îi conduce pe elevi la utilizarea cunoçtinÆelor în rezolvarea unor situaÆii

problemå cu conÆinut practic-aplicativ.

ÎnvåÆåtorul valorificå valenÆele formative ale cunoçtinÆelor în activitåÆile çcolare çi extraçcolare.
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7. ÎnvåÆåtorul foloseçte strategii de evaluare care
motiveazå çi stimuleazå elevii în învåÆare, îi ajutå
så se cunoascå, så se autoevalueze, încurajând
progresul fiecårui elev

7.1. ÎnvåÆåtorul evalueazå permanent capacitåÆi çi aptitudini

ÎnvåÆåtorul çtie cå evaluarea este un proces necesar în orice demers didactic, cå nu este un
scop în sine, ci parte integrantå a procesului educativ.

Prin întreaga activitate evaluativå, învåÆåtorul urmåreçte permanent evoluÆia fiecårui elev çi
a întregului colectiv al clasei, având în vedere dezvoltarea acestora mai degrabå decât ierarhiza-
rea lor.

În procesul de evaluare, învåÆåtorul vizeazå nivelul de înÆelegere de cåtre elevi a informaÆiilor,

capacitatea de utilizare a acestora în rezolvarea diferitelor tipuri de probleme çi nu numai

memorarea unor conÆinuturi.

ÎnvåÆåtorul aplicå tehnici çi metode de evaluare a acelor obiective aparÆinând domeniului

socio-afectiv çi volitiv mai greu måsurabile.

7.2. ÎnvåÆåtorul foloseçte metode diverse de evaluare

Pentru a obÆine informaÆii complete çi corecte a ceea ce çtiu çi pot så facå elevii, învåÆåtorul
îçi proiecteazå activitatea de evaluare pe baza unor obiective bine definite a standardelor çi

descriptorilor de performanÆå.

În activitatea sa, învåÆåtorul foloseçte metodele, tehnicile çi instrumentele de evaluare al
cåror potenÆial formativ susÆine individualizarea actului educaÆional.

ÎnvåÆåtorul cunoaçte bine fiecare elev în parte çi are grijå så coreleze tehnicile de evaluare cu

nivelul de dezvoltare a elevilor çi a abilitåÆilor vizate.

ÎnvåÆåtorul foloseçte consecvent evaluarea iniÆialå, continuå çi sumativå.

7.3. ÎnvåÆåtorul valorificå rezultatele evaluårii

Prin evaluare, învåÆåtorul depisteazå çi Æine evidenÆa punctelor slabe çi tari ale elevilor precum

çi greçelilor tipice în vederea diferenÆierii çi individualizårii acÆiunii sale didactice. Face cunoscute

elevilor, de fiecare datå, punctele lor tari çi oferå copiilor oportunitåÆi de a demonstra ceea ce çtiu çi

mai ales ceea ce pot så facå.

În procesul de evaluare, învåÆåtorul oferå elevilor feedback-ul çi întåriri imediate prin
confruntarea rezultatelor individuale ale elevilor cu soluÆiile problemelor.

ÎnvåÆåtorul angajeazå elevii în evaluarea activitåÆii colegilor, precum çi în autoevaluare

pentru a oferi perspective noi asupra propriei activitåÆi.
În urma analizei rezultatelor evaluårii, învåÆåtorul oferå periodic informaÆii pårinÆilor în

mod accesibil çi prezentate pozitiv, atrågându-i în formarea propriului copil.
ÎnvåÆåtorul ia decizii educaÆionale pe termen scurt, mediu çi lung fundamentate pe rezultatele

evaluårilor çi manifestå atitudini pozitive faÆå de progresul elevilor.
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8. ÎnvåÆåtorul colaboreazå cu membrii comunitåÆii
çcolare çi cu familiile elevilor pentru atingerea
obiectivelor educaÆionale

8.1. ÎnvåÆåtorul relaÆioneazå cu comunitatea din çcoalå

ÎnvåÆåtorul mobilizeazå elevii så-çi ajute colegii çi îi implicå în predare ca parteneri.
ÎnvåÆåtorul îi ajutå pe elevi så înÆeleagå çi så accepte diferenÆele dintre ei, dând dovadå de

respect reciproc.

ÎnvåÆåtorul asistå elevii în adoptarea rolurilor çi responsabilitåÆilor.
ÎnvåÆåtorul dovedeçte abilitåÆi de relaÆionare interpersonalå necesare pentru a lucra în echipå çi

disponibilitåÆi de a coopera în interesul comunitåÆii çcolare.

ÎnvåÆåtorul cunoaçte abilitåÆile colegilor çi ale mentorului çi în funcÆie de acestea colabo-

reazå cu ei pentru eficientizarea activitåÆii proprii.
ÎnvåÆåtorul colaboreazå cu administraÆia çcolarå pentru realizarea programelor educative

ale çcolii.

8.2. ÎnvåÆåtorul colaboreazå cu familiile elevilor çi
comunitatea localå

ÎnvåÆåtorul informeazå periodic familia despre rezultatele çcolare ale elevului çi comporta-

mentul såu.

ÎnvåÆåtorul îndrumå familia cåtre surse de consiliere a copiilor cu nevoi speciale.

ÎnvåÆåtorul comunicå cu pårinÆii, identificând împreunå cu aceçtia cåi, mijloace çi moda-
litåÆi eficiente de acÆiune.

ÎnvåÆåtorul implicå factorii de decizie çi de influenÆå din plan local în procesul educaÆional.
ÎnvåÆåtorul antreneazå elevii în acÆiuni în folosul comunitåÆii (protecÆia mediului, acÆiuni

umanitare, culturale, sportive etc.).
ÎnvåÆåtorul colaboreazå, dupå caz, cu instituÆii, O.G. çi O.N.G.-uri.

9. ÎnvåÆåtorul îçi analizeazå critic-constructiv
experienÆa în vederea ameliorårii activitåÆii viitoare

ÎnvåÆåtorul este conçtient cå activitatea didacticå este perfectibilå.
ÎnvåÆåtorul analizeazå çi amelioreazå resursele, strategiile didactice, modul de evaluare çi

interrelaÆionare pentru a-çi îmbunåtåÆi predarea çi a conduce elevii la o înÆelegere mai bunå a
conÆinuturilor.

ÎnvåÆåtorul analizeazå propriul potenÆial profesional, cunoçtinÆele de specialitate, valoarea
experienÆei proprii, abilitåÆile de interrelaÆionare çi comunicarea adecvându-le contextelor.

ÎnvåÆåtorul identificå prin autoanalizå punctele slabe çi punctele tari din propria activitate.
ÎnvåÆåtorul îçi stabileçte obiective specifice çi rute personalizate în evoluÆia profesionalå,

identificând resurse de formare.
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ÎnvåÆåtorul este interesat de modul în care activitatea çi rezultatele sale sunt percepute de
cåtre elevi, familii çi comunitate; armonizeazå acÆiunile sale cu açteptårile acestora.

ÎnvåÆåtorul se raporteazå la normele metodologice, standardele profesionale, experienÆa
didacticå a colegilor çi comunitåÆii profesionale precum çi la propria experienÆå de elev.

10. ÎnvåÆåtorul aratå prin tot ceea ce face cå respectå
çi råspunde nevoilor de dezvoltare individualå a
copiilor, promovând un sistem de valori culturale,
morale çi civice

10.1. ÎnvåÆåtorul promoveazå un sistem complex de valori
culturale

ÎnvåÆåtorul înÆelege nevoile copilului çi ca nevoi culturale çi manifestå disponibilitatea de a
elabora råspunsuri care sintetizeazå adevårul, binele, frumosul.

ÎnvåÆåtorul organizeazå çi desfåçoarå acÆiuni culturale ce råspund nevoilor de dezvoltare
individualå ale elevilor, valorificând resursele existente.

ÎnvåÆåtorul orienteazå activitåÆile sale çcolare çi extraçcolare în vederea cultivårii valorilor
universale çi naÆionale, precum çi a celor reprezentative în plan local, integrându-le în elaborarea
programelor pentru disciplinele opÆionale.

ÎnvåÆåtorul urmåreçte completarea çi îmbogåÆirea sistemului propriu de valori culturale.
ÎnvåÆåtorul acÆioneazå pentru recunoaçterea educaÆiei ca valoare fundamentalå a societåÆii.

10.2. ÎnvåÆåtorul promoveazå valorile morale specifice unui
sistem democratic

ÎnvåÆåtorul acÆioneazå pentru cunoaçterea çi respectarea drepturilor copilului.
ÎnvåÆåtorul contribuie la însuçirea çi valorificarea de cåtre elevi a unui set de cunoçtinÆe din

sfera educaÆiei morale.
ÎnvåÆåtorul urmåreçte formarea la elevi a unor comportamente çi atitudini conforme

normelor morale specifice unei societåÆi democratice.
ÎnvåÆåtorul respectå în întreaga sa activitate valorile morale ale societåÆii.

10.3. ÎnvåÆåtorul promoveazå valorile civice care definesc un
bun cetåÆean

ÎnvåÆåtorul formeazå comportamentul civic al elevilor såi çi încurajeazå manifestarea lor ca
buni cetåÆeni çi patrioÆi.

ÎnvåÆåtorul se constituie într-un model de acÆiune civicå pentru elevii såi çi pentru
comunitatea de apartenenÆå.

ÎnvåÆåtorul integreazå valori moral-civice, estetice, çtiinÆifice, culturale contribuind la
formarea personalitåÆii copilului ca valoare umanå.
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C Instrumente de evaluare pe baza
standardelor a activitåÆii cadrului
didactic din învåÆåmântul primar

1. Fiçå de evidenÆå a formelor de evaluare a
activitåÆii învåÆåtorului / institutorului

Propunere de evaluare pe baza standardelor în vederea acordårii definitivårii / certificårii în

învåÆåmânt

ÎnvåÆåtorul stagiar poate obÆine definitivarea dacå:

Forma de evaluare

Standardul P I E

� dovedeçte cunoaçterea elevilor çi
centrarea demersului didactic pe copil

1; 2.5; 3;
4; 5

� cunoaçte çi utilizeazå conÆinutul discipli-
nelor predate

2.1

� cunoaçte çi aplicå documentele çcolare 2.2

� cunoaçte çi aplicå didactica disciplinelor
predate

2.3

� proiecteazå, desfåçoarå activitåÆi didactice
çi evalueazå eficient

2.4

� face legåturi intra-, inter- çi transdisci-
plinare

6.1

� promoveazå aplicarea cunoçtinÆelor în
contexte reale

6.2

� evalueazå permanent capacitåÆi çi
aptitudini

7.1

� foloseçte strategii diverse de evaluare 7.2



Forma de evaluare

Standardul P I E

� valorificå rezultatele evaluårii 7.3

� demonstreazå capacitåÆi de interrelaÆio-
nare

8

� are capacitåÆi de reflexie asupra propriei
activitåÆi

9

� promoveazå un sistem de valori cultu-
rale, morale, civice

10

Legendå:
P = portofoliu
I = inspecÆie
E = examen (proba scriså)

2. Proba scriså

Probå scriså de evaluare pentru predarea limbii române în învåÆåmântul primar

Obiectivele probei de evaluare

Proba urmåreçte så evalueze:

� capacitatea de a identifica obiectivele de referinÆå pentru o arie tematicå, standardele
curriculare çi descriptorii de performanÆå respectivi.

� capacitatea învåÆåtorului de a evalua, în raport cu descriptorii de performanÆå, probe scrise.
� capacitatea de a evidenÆia punctele tari / slabe ale elevilor evaluaÆi.
� capacitatea de a proiecta activitåÆi didactice pentru a ameliora / dezvolta unele cunoçtinÆe,

priceperi çi deprinderi.
� capacitatea de a formula clar çi concis obiectivele pentru activitåÆile respective.
� capacitatea de a construi teme de diferite tipuri çi alte sarcini de lucru, de a preciza mijloacele

çi materialele didactice pe care le va utiliza în activitatea sa;
� capacitatea de a alege metode çi instrumente de evaluare adecvate obiectivelor propuse.

Standarde evaluate:
I – Cunoaçterea copilului;
II – CompetenÆe profesionale;
IV – Gestionarea resurselor
V – Demers centrat pe copil
VII – Evaluarea.
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ConÆinutul probei:

ÎnvåÆåtorului i se pun la dispoziÆie råspunsurile a trei elevi la o probå scriså de limba çi literatura
românå, la clasa a IV-a çi i se adreseazå urmåtoarele douå cerinÆe:

� 1. Så se realizeze un comentariu în care så se precizeze:

1. Aria de conÆinut, obiectivele de referinÆå çi standardele curriculare la care se raporteazå
probele scrise analizate;

2. Gradul de concordanÆå al probelor analizate cu obiectivele programei;
3. Nivelul de performanÆå probat de fiecare elev (din cei 3) çi calificativul care îi poate fi

acordat prin raportare la descriptorii de performanÆå corespunzåtori;
4. Punctele tari / slabe ale fiecårui elev, puse în evidenÆå de råspunsurile date;
5. Programul de ameliorare / dezvoltare necesar pentru fiecare dintre cei trei elevi ca urmare a

råspunsurilor la proba analizatå, precizând obiectivele programului, sarcinile de învåÆare,
mijloacele didactice necesare çi modalitåÆile de evaluare care se vor utiliza.

� 2. Så se prezinte descriptorii de performanÆå folosiÆi la clasa a IV-a pentru a se evalua (Va fi

precizat aspectul la care învåÆåtorul va trebui så se refere):

� ÎnÆelegerea textului scris;
� Identificarea pe text a unor cunoçtinÆe sau enunÆuri care evidenÆiazå tråsåturile fizice çi

morale ale unui personaj;
� Delimitarea fragmentelor logice ale unui text;
� Redactarea planului de idei al unui text;
� Redactarea rezumatului unui text.

3. Portofoliul

ÎnvåÆåtorul va prezenta un portofoliu cu urmåtoarele piese çi va motiva çi interpreta
alegerea acestora într-un eseu despre activitatea unui învåÆåtor:

Standardul vizat Componentele portofoliului

1; 2.5; 3; 4; 5 � fiçe individuale de observaÆii
� produse ale activitåÆii çcolare çi extraçcolare a elevilor
� chestionare pentru pårinÆi
� mostre de materiale didactice pentru douå arii curriculare la

alegere

2.2; 2.4 � planificåri ale activitåÆii didactice (anuale, semestriale)
� proiecte pentru activitatea curentå çcolarå
� câte un proiect la o disciplinå din fiecare arie curricularå pentru

mai multe tipuri de lecÆii
� un proiect de activitate extraçcolarå la alegere
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Standardul vizat Componentele portofoliului

7.1; 7.2; 7.3 � probe utilizate çi prelucrarea rezultatelor (câte o mostrå pentru
evaluarea iniÆialå, pe parcurs çi finalå la o arie curricularå la
alegere)

� un material reprezentativ care reflectå utilizarea metodelor
alternative de evaluare

� fiçe de activitate, caiete de muncå independentå çi caiete de
teme pentru acaså a doi elevi cu niveluri diferite de performanÆå

� fiçe de evaluare a greçelilor tipice pentru aria curricularå limbå
çi comunicare

8 � raport scris asupra colaborårii cu pårinÆii çi asupra implicårii
elevilor în acÆiuni cu caracter comunitar

� fiçå de evidenÆå a activitåÆilor realizate în colaborare cu
instituÆii, O.G., O.N.G.

9; 10 � dovezi privind autoperfecÆionarea: fiçe de lecturå, articole, studii,
recenzii, casete audio-video, lucråri metodico-çtiinÆifice, adeverinÆe,
certificate de atestare a participårii la stagii de formare continuå

� eseu despre activitatea unui învåÆåtor

NOTÅ: Pentru a veni în ajutorul cadrului didactic stagiar care trebuie så prezinte un portofoliu
pentru evaluare, propunem:

� fiçele individuale de observaÆii çi chestionarele pentru parinÆi så fie elaborate într-un atelier de
lucru la care så participe învåÆåtori, institutori, specialiçti în psihologie çi pedagogie din
centrele de asistenÆå psihopedagogicå çi din colegii universitare pedagogice.

� aceste fiçe så facå parte din pachetul de standarde profesionale pentru Definitivarea în
învåÆåmânt.

Evaluarea portofoliului prin raportarea la standarde
Exemple çi tipuri de documente

Portofoliul conÆine materiale care sunt reprezentative pentru calitatea prestaÆiei didactice a
învåÆåtorului de-a lungul stagiaturii. Aceste materiale sunt mostre ale activitåÆii elevilor, notate
sau comentate de învåÆåtor, la care acesta adaugå propriile sale reflecÆii çi comentarii. Pe baza
acestor evaluåri, observaÆii çi reflecÆii, învåÆåtorul va propune programe de îmbunåtåÆire a
învåÆårii copilului pe viitor. Materialele cuprinse în portofoliu vor reflecta competenÆele sale de
proiectare çi acÆiune personalizatå, precum çi capacitatea învåÆåtorului de a analiza critic
rezultatele aplicårii acestor proiecte.

Sunt prezentate în continuare câteva modalitåÆi de organizare a informaÆiei pe care trebuie
så o conÆinå materialele incluse în portofoliu. Pentru a veni în sprijinul candidaÆilor sunt
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inserate recomandåri, îndrumåri çi întrebåri, la care materialele inserate trebuie så råspundå, cu
specificarea standardelor pentru care materialul respectiv este relevant.

Pentru fiecare material introdus în portofoliu, candidatul trebuie så menÆioneze explicit
standardul profesional avut în vedere atunci când a conceput activitåÆile ilustrate prin mate-
rialul respectiv.

Se vor prezenta în continuare exemple pentru materialele cuprinse în portofoliu pentru a
ilustra activitatea învåÆåtorului la douå discipline çcolare:

A. matematicå

B. educaÆie civicå

A. 1. Model de prezentare a unui material care ilustreazå competenÆa învåÆåtorului de
evaluare a cunoçtinÆelor de matematicå ale elevilor în vârstå de 7-8 ani.

Disciplina Vârsta/Clasa

Matematica 7-8 ani (clasele I-II)

Standardele probate prin activitåÆile çi materialele cuprinse mai jos:
(Se va completa de cadrul didactic)

(Exemplu)
� Cunoaçterea copilului
� Evaluare
� Climat psiho-social favorabil
� Demers centrat pe copil
� CompetenÆe profesionale
� Reflexie
� Gestionarea resurselor

I, II, III, IV, V, VII, IX

Descrierea operaÆiilor efectuate çi a tipurilor de materiale probatorii

Sugestii:
AlegeÆi doi elevi din clasa d-voastrå, unul care så reprezinte media clasei çi unul cu nevoi
speciale de învåÆare (råmaçi în urmå / aptitudini speciale), alegeÆi o unitate de învåÆare çi
prezentaÆi urmåtoarele produse ale activitåÆii elevilor:

� câte o fiçå de muncå independentå, referitoare la aceeaçi unitate de învåÆare;
� câte o fiçå de evaluare, referitoare la aceeaçi unitate de învåÆare;
� caietele de activitate în claså ale fiecåruia dintre cei doi elevi;
� caietele de teme pentru acaså ale fiecåruia dintre cei doi elevi;
� înregistrarea rezultatelor obÆinute de toÆi elevii clasei la unitatea de învåÆare stabilitå

(pentru toate tipurile de probe aplicate: orale, scrise, practice, observarea sistemicå).
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1. ArgumentaÆi alegerea celor doi elevi pe baza caracterizårii colectivului clasei din care
aceçtia fac parte çi a prezentårii particularitåÆilor lor socio-comportamentale.

2. RealizaÆi un comentariu scris prin care så vå prezentaÆi çi så evaluaÆi activitatea de
predare-învåÆare a unitåÆii de învåÆare alese, dupå urmåtoarele criterii:
a. metodologia / strategiile utilizate
b. rezultatele çi eficienÆa lor
c. înÆelegerea çi utilizarea conceptelor matematice de cåtre elevi
d. înÆelegerea çi utilizarea terminologiei specifice matematicii de cåtre elevi
e. eficienÆa instrumentelor de evaluare folosite
f. înregistrarea rezultatelor obÆinute de elevi pe parcursul desfåçurårii unitåÆii de

învåÆare
g. analiza rezultatelor obÆinute de cei doi elevi cu raportare la stilul çi ritmul de lucru

individual.
3. ProiectaÆi câte un program de ameliorare / dezvoltare potrivit fiecåruia dintre cei doi

elevi, pentru unitatea de învåÆare aleaså, în scopul valorificårii potenÆialului fiecårui
copil.

Mod de prezentare a programului de ameliorare, prin comentariu scris, în care se vor
preciza cele de mai jos:

Comentariul scris
ConÆinutul va cuprinde:

SpecificaÆii referitoare la forma de prezentare
(ex. lungime, formå, structurå, alte indicaÆii)

Descrierea contextului instrucÆional
Precizarea unitåÆii de învåÆare alese çi a
obiectivelor de referinÆå corespunzåtoare
acesteia

� lungimea descrierii – o paginå A4
� titlul çi obiectivele

Prezentarea materialelor probatorii
� pentru cunoaçterea elevilor
� pentru proiectarea activitåÆilor de pre-

dare-învåÆare
� mijloace çi materiale didactice utilizate
� instrumentele de evaluare folosite

AdåugaÆi orice document pe care îl
consideraÆi util

Prezentarea proiectelor a douå activitåÆi
propuse elevilor în cadrul programului de
ameliorare / dezvoltare:
� pentru cei doi elevi aleçi
� pentru unitatea de învåÆare aleaså

Proiectele vor conÆine:
� unitatea de învåÆare
� sarcini de învåÆare
� modalitåÆi de evaluare
Fiecare proiect va fi scris pe cel mult douå
pagini
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Analiza activitåÆii elevilor
Produsele activitåÆii celor doi elevi vor
evidenÆia:
� înÆelegerea conceptelor matematicii
� utilizarea terminologiei specifice
� capacitatea de redactare a lucrårilor /

temelor

PuteÆi adåuga çi alte produse ale activitåÆii
celor doi elevi, fåcute din proprie iniÆiativå
(rezolvåri çi/sau compuneri de exerciÆii çi
probleme ç.a.) care corespund unitåÆii de
învåÆare determinate

Autoanaliza pertinenÆei celor douå proiecte
de activitåÆi prin raportare la:
� caracteristicile copiilor aleçi
� caracteristicile întregului colectiv
� strategiile de predare-învåÆare utilizate
� modalitåÆile de evaluare folosite
� alte documente utilizate

Comentariul personal så fie scris pe
maximum trei pagini, de preferinÆå
tehnoredactate

A. 2. Criterii utilizate de evaluatori pentru aprecierea unui material inclus în portofoliu

În vederea evaluårii materialelor probatorii în raport cu standardele profesionale de
„definitivare“ în învåÆåmânt / certificare pentru profesia didacticå, se va aprecia måsura în
care activitatea probatå prin materialul inclus este compatibilå cu standardele.
Pentru aceasta va trebui ca materialele incluse så dovedeascå prezenÆa urmåtoarelor
aspecte:

1. Materialul inclus trebuie så conÆinå dovezi clare çi concludente cå învåÆåtorul cunoaçte
clasa çi elevii aleçi, lucru demonstrat çi de prezentarea produselor muncii elevilor

� materialele vor dovedi cunoaçterea de cåtre învåÆåtor a caracteristicilor cognitive ale
copilului (cunoçtinÆe, precizie, exactitate, fluiditate în gândire çi în exprimare,
creativitate), psihomotorii, atitudinale (perseverenÆå, motivaÆie continuå), sociometrice
(interrelaÆionare, cooperare), climatul familial, starea sånåtåÆii.

� prezentarea va evidenÆia preocuparea învåÆåtorului pentru a asigurå dezvoltarea
individualå a elevilor çi modalitåÆi de creare a unor situaÆii de naturå så favorizeze
obÆinerea sucesului în învåÆare, ceea ce îi motiveazå çi îi încurajeazå.

2. Materialele prezentate trebuie så conÆinå dovezi clare çi concludente cå:
� metodele çi procedeele folosite sunt adecvate particularitåÆilor de vârstå individuale çi

de grup ale elevilor
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� mijloacele çi materialele didactice au fost selecÆionate çi folosite pentru a înlesni
succesul învåÆåri

� instrumentele çi metodele de evaluare folosite au fost bine alese pentru a pune în
evidenÆå capacitatea elevilor de a cunoaçte çi utiliza terminologia specificå matematicii,
capacitatea acestora de utilizare a cunoçtinÆelor în rezolvarea diferitelor tipuri de
probleme

� învåÆåtorul are preocupare pentru diferenÆierea çi individualizarea învåÆårii, pentru
crearea unor situaÆii concrete de activitate care så asigure succesul copiilor

� probele de evaluare prezentate sunt concepute în conformitate cu obiectivele din
programa çcolarå çi oferå grade diferite de complexitate a sarcinilor, cu echilibru între
tipurile de itemi

3. Programul de ameliorare-dezvoltare va prezenta o scurtå analizå a rezultatelor ante-
rioare ale clasei de elevi, va evidenÆia råmânerile în urmå sau progresele înregistrate çi
va justifica alegerea sarcinilor de lucru propuse; acestea vor fi adaptate ritmului çi
stilului de învåÆare propriu fiecåruia dintre cei doi elevi, dându-le posibilitatea så-çi
evidenÆieze capacitåÆile çi så aibå succese.

B. 1. Model de prezentare a unui material care ilustreazå competenÆa învåÆåtorului de
evaluare a cunoçtinÆelor de educaÆie civicå ale elevilor în vârstå de 9-11 ani.

Domeniul Vârsta/Clasa

EDUCAæIE CIVICÅ 9-11ani – clasa a IV-a

Standardele probate prin activitåÆile çi materialele cuprinse mai jos:
(Se va completa de cadrul didactic)

(Exemplu)
I. Cunoaçterea copilului
II. III, V, VI, VIII, IX, X. – parÆial

Descrierea operaÆiilor efectuate çi a tipurilor de materiale probatorii

Sugestii:
DemonstraÆi modul în care realizaÆi comunitatea clasei.
Pentru aceasta elaboraÆi:
� un proiect pentru o activitate în claså
� un proiect complementar primului, pentru o activitate în afara clasei
� un eseu în care så evidenÆiaÆi çi så argumentaÆi valoarea existenÆei unei comunitåÆi a

clasei pentru dezvoltarea armonioaså a fiecårui copil.
SelectaÆi produsele a doi elevi cu niveluri de performanÆå diferite, obÆinute de aceçtia în
activitatea în care au fost antrenaÆi.
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Mod de prezentare a proiectului, prin comentariu scris, în care se vor preciza cele de mai jos:

Comentariul scris
ConÆinutul va cuprinde:

SpecificaÆii referitoare la forma de prezentare
(ex. lungime, formå, structurå, alte indicaÆii)

Prezentarea demersului metodologic
proiectat çi argumentarea lui în funcÆie de:
� vârsta elevilor
� tipurile de abilitåÆi, de interese, aspiraÆii
� personalitatea grupului çcolar

Comentariu de cel mult douå pagini

Prezentarea materialelor probatorii
ÎnvåÆåtorul va prezenta çi va analiza
urmåtoarele documente:
� proiectul de activitate în claså
� proiectul activitåÆii din afara clasei
� eseul
� produsele activitåÆii elevilor

AdåugaÆi orice document pe care îl consi-
deraÆi util

Analiza activitåÆii elevilor
ÎnvåÆåtorul va prezenta:
� cine sunt cei doi elevi aleçi?
� de ce au fost selectaÆi aceçtia?
� un comentariu al evoluÆiei

comportamentale a elevilor aleçi,
comparând manifestårile copiilor la
începutul anului çcolar çi în momentul
desfåçurårii activitåÆilor

� în ce måsurå produsele elevilor pun în
evidenÆå profilul psihologic al acestora,
identificat deja de învåÆåtor

Comentariu de cel mult trei pagini

Autoanaliza pertinenÆei celor douå proiecte
de activitåÆi prin raportare la:
� caracteristicile copiilor aleçi
� caracteristicile întregului colectiv
� strategiile de predare-învåÆare utilizate
� modalitåÆile de evaluare folosite
� alte documente utilizate

Comentariul personal så fie scris pe
maximum trei pagini, de preferinÆå
tehnoredactate
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B. 2. Criterii utilizate de evaluatori pentru aprecierea unui material inclus
in portofoliu

În vederea evaluårii materialelor probatorii în raport cu standardele profesionale de
„definitivare“ în învåÆåmânt / certificare pentru profesia didacticå, se va aprecia måsura în
care activitatea probatå prin materialul inclus este compatibilå cu standardele.
Pentru aceasta va trebui ca materialele incluse så dovedeascå prezenÆa aspectelor specificate
în standardele vizate:
III. Cunoaçterea copilului
III, V, VI, VIII, IX, X. – parÆial

Modul de elaborare a criteriilor va fi construit dupå aceeaçi concepÆie ca în exemplul precedent.
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ELABORAREA STANDARDELOR PENTRU ÎNVÅæÅMÂNTUL PRIMAR
COMPONENæA GRUPURILOR DE LUCRU ÇI DE FEEDBACK



D Standardele pentru predarea
matematicii în gimnaziu

1. Cunoaçterea matematicii çi a documentelor
curriculare çi çcolare

� Profesorul ståpâneçte conceptele çtiinÆifice fundamentale care au legåturå cu mate-
matica çcolarå a claselor I-XII.

� Foloseçte cunoçtinÆele çtiinÆifice pentru a atinge obiectivele programei çcolare.
� Realizeazå conexiuni între matematicå çi alte domenii de cunoaçtere.
� Se informeazå asupra noutåÆilor în domeniu. Studiazå manualele alternative çi mate-

rialele auxiliare çi ia decizii în privinÆa utilizårii lor.

Profesorul de matematicå cunoaçte foarte bine materia pe care o predå, înÆelege rolul
acesteia în sistemul de învåÆåmânt çi este conçtient de beneficiile învåÆårii ei de cåtre elevi.
Profesorul cunoaçte programele de matematicå pentru clasele la care predå çi se informeazå
asupra conÆinuturilor programelor de la clasele anterioare çi cele urmåtoare. El este, de
asemenea, la curent cu programele examenelor naÆionale de capacitate çi bacalaureat.

Cunoaçte locul disciplinei în sistem çi conçtientizeazå elevii de importanÆa studierii mate-
maticii çi rolul acesteia în dezvoltarea personalitåÆii individului. Bun cunoscåtor al materiei,
profesorul stabileçte legåturi interdisciplinare çi realizeazå conexiuni între cunoçtinÆe.

Profesorul çtie unde çi cum se pot aplica rezultatele çi metodele matematice în alte
discipline studiate în çcoalå, fiind astfel capabil så realizeze legåturi interdisciplinare.

Profesorul se informeazå permanent, urmårind noutåÆile din domeniul matematicii çi al
legislaÆiei çcolare. El studiazå publicaÆiile care îi sunt accesibile prin intermediul organizaÆiilor
profesionale, analizând utilitatea acestora. Studiazå manualele alternative çi materialele auxiliare
çi ia decizii privind utilizarea lor. Profesorul se informeazå asupra legislaÆiei în vigoare privind
organizarea çi desfåçurarea învåÆåmântului românesc.

Profesorul completeazå corect documentele çcolare (catalog, condicå etc.). El întocmeçte
planificårile anuale çi semestriale conform programelor çcolare çi urmåreçte parcurgerea ritmicå
a materiei. Proiecteazå riguros fiecare lecÆie în conformitate cu metodica predårii matematicii.



2. Predarea-învåÆarea matematicii

� Profesorul cunoaçte çi aplicå eficient în claså didactica disciplinei.
� Cunoaçte locul disciplinei în sistem çi este capabil så stabileascå legåturi inter-

disciplinare çi så punå accentul pe conexiunile între cunoçtinÆe.
� Foloseçte strategii educaÆionale centrate pe elev, luând în considerare cunoaçterea

capacitåÆilor cognitive, a tråsåturilor de personalitate, a particularitåÆilor de vârstå, a
mediului familial çi social, a modului în care învaÆå elevul, a aspiraÆiilor çi nevoilor lui.

� Are capacitatea de a face accesibile cunoçtinÆele transmise, adaptându-çi metoda
fiecårui elev, grup, claså.

� Creeazå situaÆii de învåÆare în claså çi în afara ei.
� Organizeazå clasa eficient, îmbinând activitatea individualå cu lucrul în grup.
� Urmåreçte sistematic activitatea elevilor çi organizeazå studiul diferenÆiat Æinând cont

de ritmul de învåÆare al elevilor çi de alte particularitåÆi individuale.
� Foloseçte resurse didactice cât mai variate, adaptate obiectivelor propuse.
� Creeazå çi foloseçte în claså materiale didactice adecvate.
� Propune exemple relevante care stimuleazå gândirea çi imaginaÆia elevilor.
� Îmbinå intuiÆia cu rigoarea.
� Stimuleazå elevii så dezvolte proiecte care implicå probleme de matematicå.
� Valorificå în predare situaÆii practice relevante.

Profesorul cunoaçte metodica predårii matematicii, tehnici de învåÆare, metode potrivite
de prezentare a subiectului prin demonstraÆii, ilustraÆii çi analogii. Se stråduieçte så anticipeze
dificultåÆile ce pot så aparå în procesul de predare-învåÆare çi îçi adapteazå corespunzåtor
demersul didactic folosind cunoçtinÆele, experienÆele çi deprinderile anterioare ale elevilor.
Analizeazå çi decide ce strategii de instruire çi ce modalitåÆi de organizare a clasei çi materiei vor
influenÆa pozitiv activitatea de învåÆare a elevilor.

Profesorul aplicå planificarea instruirii, identificarea çi elaborarea obiectivelor educa-
Æionale, dezvoltarea activitåÆilor care îi ajutå så-çi atingå scopurile çi recurge la resursele ce vor
servi acestora.

Profesorul stimuleazå elevii så înveÆe prin descoperire, så-çi punå probleme, så caute mai
multe cåi de rezolvare la o problemå.

Profesorul cunoaçte particularitåÆile individuale ale elevilor ca çi pe cele ale grupului çi îçi
adapteazå metodele çi procedeele de predare-învåÆare în funcÆie de acestea, oferind çanse egale
de învåÆare pentru toÆi elevii. El este dedicat elevilor, îi încurajeazå în cazul unui eçec temporar,
contribuie la risipirea îndoielilor cu care se confruntå aceçtia.

Profesorul este atent ca toÆi elevii såi så beneficieze de aceeaçi grijå din partea lui çi så nu lase
ca presupusele sau realele lor handicapuri så influenÆeze relaÆiile dintre el çi elevi. El nu face
favoritisme çi nu-i marginalizeazå pe elevii cu dificultåÆi în învåÆare. Profesorul acÆioneazå
continuu pentru a ridica nivelul de pregåtire al elevilor. El îçi adapteazå demersul didactic
nivelului çi ritmului propriu fiecårui grup, fåcând accesibile cunoçtinÆele transmise. Datoritå
faptului cå elevii au stiluri diferite de învåÆare în diverse medii, profesorul çtie cum çi când så
schimbe condiÆiile în care îçi desfåçoarå procesul instructiv-educativ. Un experiment organizat

100 Standardele profesionale pentru profesia didacticå



în afara çcolii, prezentarea unor probleme practice, un mic joc sau o dezbatere pot fi modalitåÆi
eficiente în a-i face pe elevi så gândeascå çi så înveÆe.

Profesorul îmbinå activitatea directå cu cea independentå, creeazå situaÆii de învåÆare în claså
organizând colectivul în vederea eficientizårii învåÆårii (activitåÆi pe echipe, pe grupe, individual).
El foloseçte modalitåÆi tradiÆionale de instruire diferenÆiatå a elevilor, dar çi metode moderne.

Profesorul foloseçte resurse çi materiale didactice cât mai variate (manuale, culegeri, casete
video, truse, plançe, tabele etc.) adaptate obiectivelor propuse çi care-i implicå pe elevi în
propria formare.

Profesorul stimuleazå elevii så elaboreze proiecte personale ce implicå rezolvarea unor
probleme de matematicå.

3. Evaluarea

� Profesorul cunoaçte metodele çi instrumentele de evaluare, le selecteazå pe cele mai
potrivite çi le integreazå în mod eficient în procesul didactic.

� Urmåreçte progresul elevilor în învåÆare.
� Realizeazå o evaluare sistematicå çi obiectivå.
� Valorificå rezultatele evaluårii, dezvoltå la elevi capacitatea de autoevaluare, aju-

tându-i så-çi îmbunåtåÆeascå performanÆele.

Profesorul foloseçte dupå caz: probe orale, probe scrise, probe practice precum çi metode
alternative de evaluare (investigaÆia, proiectul, portofoliul). Profesorul utilizeazå metode variate
pentru a evalua activitatea în cadrul orelor alocate unei discipline opÆionale, în scopul stimulårii
interesului elevilor pentru aceste ore.

Profesorul integreazå în activitatea curentå variate tipuri de itemi çi probe în vederea
pregåtirii elevilor pentru examenele naÆionale.

Profesorul aplicå periodic probe cu rol diagnostic pentru a determina nivelul de achiziÆii al
elevului la un moment dat. Foloseçte informaÆiile obÆinute în urma evaluårii pentru a verifica
înÆelegerea çi realizarea de cåtre elevi a sarcinii date, pentru a observa performanÆele çi lipsurile
elevilor în modul de înÆelegere a unor concepte, în realizarea unor conexiuni între acestea, pentru
a adapta planificarea calendaristicå la ritmul de învåÆare al elevilor.

Prin evaluare profesorul verificå progresul elevilor în învåÆarea matematicii.
Profesorul îçi identificå açteptårile în raport cu nivelul fiecårei clase çi îçi adapteazå

instrumentele de evaluare în funcÆie de posibilitåÆile reale ale colectivului de elevi, apreciind
progresul individual.

Profesorul evalueazå modul în care obiectivele au fost îndeplinite çi foloseçte aceastå
evaluare în scopul îmbunåtåÆirii unor aspecte ale predårii-învåÆårii.

Profesorul observå activitatea çi comportamentul elevilor çi evalueazå sistematic perfor-
manÆele fiecårui elev în raport cu obiectivele menÆionate în programa çcolarå pentru învåÆå-
mântul obligatoriu.

Profesorul realizeazå evaluarea pe baza unor criterii prestabilite.
Profesorul utilizeazå evaluarea pentru a stimula elevii:
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� så gândeascå asupra conceptelor matematice pe care le învaÆå, a legåturilor dintre ele çi a
aplicaÆiilor în practicå;

� så capete încredere în capacitatea lor de a aborda çi rezolva probleme;
� så îçi asume responsabilitatea propriei învåÆåri;
� så-çi analizeze nivelul de performanÆå.

Profesorul verificå temele pentru acaså çi monitorizeazå activitatea desfåçuratå în claså,
reglând procesul de învåÆare prin propunerea de teme çi activitåÆi diferenÆiate.

Profesorul comunicå elevilor çi pårinÆilor informaÆii despre cunoçtinÆele, abilitåÆile, com-
petenÆele ce trebuie extinse la sfârçitul fiecårei trepte çcolare, modul în care se desfåçoarå
evaluarea, obiectivele propuse, criterii de notare, precum çi rezultatele evaluårii, analiza acestora
çi måsuri ce se impun pentru îmbunåtåÆirea performanÆei.

4. Formarea unor atitudini çi comportamente la elevi

� Profesorul valorificå potenÆialul educativ al disciplinei.
� Ajutå elevii så-çi dezvolte încrederea în capacitatea de a aborda çi de a rezolva

probleme.
� Creeazå elevilor oportunitåÆi de a lua decizii çi de a manifesta autonomie în gândire.
� Se stråduieçte så gåseascå cele mai simple, sigure çi eficiente cåi de comunicare cu

elevii, încurajeazå comunicarea deschiså çi dialogul argumentativ între elevi.
� Profesorul då çanse egale tuturor elevilor.
� Stimuleazå interesul çi motivaÆia elevilor pentru studiul çi aplicarea matematicii în

practicå.
� Prin tot ceea ce face, profesorul dezvoltå la elevi o atitudine pozitivå faÆå de matematicå.

Activitatea profesorului de matematicå nu se reduce la asimilarea de cunoçtinÆe sau
formarea de capacitåÆi cognitive la elevi, ci presupune çi dezvoltarea unui stil de muncå
intelectualå. Profesorul va pune în evidenÆå multiplele avantaje care se obÆin prin studierea
matematicii. CunoçtinÆele matematice au o mare importanÆå pentru viaÆå în general, fiind o
piatrå de temelie în sistemul de cunoçtinÆe generale al fiecårui om çi totodatå constituie o cerinÆå
de bazå pentru finalizarea studiilor gimnaziale. Matematica creeazå o disciplinå a muncii,
dezvoltå logica çi flexibilitatea în gândire, îndrumå elevul så aibå açteptåri realiste de la viaÆå.

Profesorul de matematicå trebuie så plece de la ideea cå toÆi elevii pot învåÆa, dar nu
întotdeauna învåÆarea este un lucru uçor sau pe care elevul îl face cu plåcere. Rolul profesorului
este acela de a construi punÆi între ceea ce çtiu elevii, ceea ce pot face çi ceea ce sunt în stare så
înveÆe. Profesorul este întotdeauna alåturi de elev întårindu-i încrederea în el însuçi çi ajutându-l
så progreseze, så se autodepåçeascå permanent.

Profesorul de matematicå se stråduieçte så implice cât mai mult elevul în activitatea de
predare-învåÆare, acceptând sugestiile acestuia în prezentarea mai multor rezolvåri pentru o
problemå, favorizeazå o comunicare deschiså. El dirijeazå discuÆiile cu elevii çi încearcå så obÆinå
rezolvåri cât mai simple, elegante, explicå elevilor (sau îi face så argumenteze singuri) de ce o
anumitå cale este mai convenabil de urmat.

102 Standardele profesionale pentru profesia didacticå



Profesorul dezvoltå capacitåÆile cognitive ale elevilor çi respectul lor pentru învåÆare çi în
egalå måsurå le cultivå respectul pentru sine, motivaÆia, caracterul, responsabilitatea civicå çi
respectul pentru diferenÆele individuale, culturale etc.

Profesorul de matematicå då çanse egale elevilor, ceea ce nu înseamnå uniformizarea
demersului educativ, ci diferenÆierea çi individualizarea acestuia în acord cu atitudinile, intere-
sele çi nivelul de aspiraÆie al acestora. El combate cu fermitate orice atitudine discriminatorie çi
încurajeazå toleranÆa. Profesorul creeazå un mediu de învåÆare stimulativ çi plåcut care så
promoveze învåÆarea activå.

Prin tot ceea ce face, profesorul dezvoltå la elevi o atitudine pozitivå pentru matematicå
çi le stimuleazå interesul pentru a gåsi cât mai multe legåturi cu celelalte discipline çi cu
viaÆa realå.

5. Legåtura profesorului cu comunitatea

� Profesorul colaboreazå cu colegii de specialitate çi cu cei de alte specialitåÆi pentru a
asigura buna pregåtire a elevilor.

� Colaboreazå cu familia în urmårirea çi îmbunåtåÆirea rezultatelor elevului.
� Pe cât posibil antreneazå comunitatea localå în sprijinirea unor activitåÆi çcolare çi

extraçcolare.
� Încearcå så înÆeleagå çi så råspundå nevoilor comunitåÆii, cåutând soluÆii la probleme

practice.

Comunitatea profesionalå

Profesorul are abilitåÆile necesare pentru a lucra în echipå çi disponibilitatea de a coopera în
interesul comunitåÆii çcolare. În acest sens el colaboreazå cu profesorii de aceeaçi specialitate
pentru a gåsi cele mai bune metode de predare, învåÆare çi evaluare în matematicå, pentru
corelarea planificårilor çi alegerea manualelor. Astfel el observå çi studiazå activitatea practicå a
colegilor såi, poartå discuÆii çi este deschis la sugestii pe teme profesionale. De asemenea el
participå la activitåÆi de perfecÆionare pe plan local sau naÆional.

Profesorul contribuie la îmbogåÆirea domeniului såu prin activitåÆi metodice sau de
cercetare çtiinÆificå.

Profesorul colaboreazå cu toÆi colegii çi cu ceilalÆi factori implicaÆi în educaÆia copiilor
(psihologi, medici etc.) pentru buna desfåçurare a procesului educativ în çcoalå.

Urmåreçte corelarea cu disciplinele înrudite çi se preocupå de asigurarea unor legåturi
interdisciplinare (matematicå-literaturå, matematicå-arte). Contribuie la asigurarea continuitåÆii
în predarea-învåÆarea matematicii între diversele trepte de çcolarizare çi în cadrul acestora.

Familie çi comunitate

Profesorul este conçtient de importanÆa familiei în susÆinerea çi încurajarea elevului pentru
învåÆarea matematicii. El încearcå så-çi facå din familie un partener cu care så colaboreze pentru
a-l face pe copil så îndrågeascå çi så înveÆe matematica. În acest scop profesorul Æine o legåturå
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strânså cu familia elevului, cåutând så afle cât mai multe despre mediul social din care provine,
situaÆia familialå, particularitåÆile de comportament, interesele, obiceiurile çi alÆi factori care ar
putea influenÆa randamentul çcolar al copilului. În cazul în care sesizeazå un slab interes din
partea elevului sau a familiei faÆå de matematicå, profesorul intervine încercând så-i låmureascå
pe aceçtia de beneficiile pe termen lung ale învåÆårii matematicii cum ar fi: ordonarea gândirii,
dezvoltarea raÆionamentului, a imaginaÆiei, a capacitåÆilor de analizå çi sintezå, a perspicacitåÆii,
a curajului de a lua decizii etc. Pune în evidenÆå rolul matematicii ca instrument çi fundament
pentru alte discipline çi importanÆa ei în viaÆa de zi cu zi. Dacå aceastå lipså de interes este
urmatå de insucces çcolar, profesorul sfåtuieçte pårinÆii în legåturå cu måsurile care se impun
pentru remedierea situaÆiei elevului.

Profesorul descoperå elevii cu aptitudini deosebite pentru matematicå çi implicå familia în
încurajarea lor pentru a participa la diferite activitåÆi (cercuri, consultaÆii, meditaÆii, olimpiade)
astfel încât aceste calitåÆi ale copilului så fie valorificate.

Profesorul informeazå familia despre rezultatele elevului, evoluÆia lui çi atitudinea sa faÆå de
matematicå. El atrage atenÆia familiei în cazul în care elevul absenteazå nemotivat, nu çtie så
înveÆe sau nu îçi face temele çi îi evidenÆiazå pe aceia care se remarcå prin rezultate deosebite.

Profesorul informeazå comunitatea localå despre rezultatele elevilor la concursurile çcolare,
participåri la sesiuni de comunicåri etc. çi solicitå sprijinul acesteia în organizarea unor activitåÆi.

Profesorul råmâne în permanentå legåturå cu interesele, nevoile çi idealurile comunitåÆii în
care tråieçte.

6. Profilul profesorului de matematicå

� Profesorul este flexibil în gândire çi deschis la propunerile de soluÆii din orice direcÆie.
� Este selectiv în alegerea strategiilor, în formularea planurilor de evaluare sau de

activitate.
� Este capabil så-çi analizeze activitatea çi så înveÆe din propria experienÆå.
� SusÆine çi promoveazå un stil de comunicare çi cooperare care reflectå o gândire

pozitivå.
� Este preocupat de dezvoltarea sa profesionalå çi intelectualå.

Profesorul îçi adapteazå demersul didactic în mod adecvat pe baza observårii çi cunoaçterii
intereselor, abilitåÆilor, capacitåÆilor elevilor, a mediului lor familial çi a relaÆiilor dintre ei.
Încorporeazå în practicå didactica teoriilor cunoaçterii çi ale inteligenÆei.

Profesorul este receptiv în activitatea sa çi, recunoscând necesitatea de a accepta noile
descoperiri çi de a continua învåÆarea, este gata så integreze ideile çi metodele dezvoltate de alÆii
care se potrivesc scopurilor çi elevilor cu care lucreazå.

Profesorul selecteazå cu discernåmânt strategiile didactice, formele de evaluare, tipurile de
activitåÆi de învåÆare în vederea atingerii obiectivelor propuse. El îçi dezvoltå capacitatea de
autoanalizå preluând çi îmbunåtåÆind experienÆa care a condus cåtre succes. Profesorul îçi
perfecÆioneazå continuu predarea, examineazå critic propria activitate, cautå så-çi extindå
repertoriul de strategii didactice, så-çi aprofundeze cunoaçterea.
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Profesorul cautå så înlåture greçelile din propria activitate. El promoveazå un stil de
comunicare centrat pe ascultarea activå çi pune în practicå, în relaÆiile cu ceilalÆi (profesori,
pårinÆi, mentori etc.) limbajul responsabilitåÆii. Comunicarea profesorului este ghidatå de o
gândire pozitivå.

Profesorul participå activ la formele de perfecÆionare, manifestând perseverenÆå çi exigenÆå.
Se autoperfecÆioneazå continuu, receptând prompt çi cu discernåmânt orice gen de informaÆie
relevantå pentru matematicå.
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E Instrumente de evaluare a perfor-
manÆei didactice a profesorului
de matematicå – gimnaziu

1. Portofoliul

Componentele portofoliului profesional Standardul vizat

1. planificare anualå çi semestrialå pentru o claså; 1.5

2. douå caiete ale unor elevi din diferiÆi ani de studiu (algebra çi
geometria);

2.4 , 2.10

3. modele de fiçe de activitate utilizate la claså + alte materiale
didactice;

2.9

4. prezentarea a trei secvenÆe sugestive din lecÆii diferite, dintre
care douå så ilustreze folosirea unor metode de învåÆare activå çi
una realizarea legåturii dintre matematicå çi o altå disciplinå;

2.1, 2.3, 2.6, 2.2

5. un proiect de grup realizat de elevi din care så reiaså cum se
aplicå în practicå anumite cunoçtinÆe de matematicå;

1.3, 2.12, 1.13, 4.7

6. probe de evaluare aplicate la claså
– câte una din fiecare tip utilizat;

3.1

7. pentru trei elevi din aceeaçi claså – care reprezintå diferite tipuri
de provocare pentru profesor:

� fiçe individuale de observaÆii;
� probe de evaluare aplicate la începutul, pe parcursul çi la

sfârçitul unei unitåÆi de învåÆare semnificative;
� comentariu scris (8 pagini);

2.7, 3.2, 3.3, 3.4

8. raport asupra activitåÆii profesionale çi de perfecÆionare însoÆit
de dovezi concludente (1 paginå);

6.5, 5.1



Componentele portofoliului profesional Standardul vizat

9. – trei chestionare aplicate pårinÆilor + comentariul asupra lor (1
paginå);
– cinci chestionare aplicate elevilor;

5.2, 6.1, 6.4, 4.4

10. prezentarea unei cårÆi de specialitate citite cu detalierea unor
idei care pot fi valorificate în activitatea didacticå (2 pagini).

1.4, 2.8, 6.5

CerinÆe care trebuie respectate în redactarea unor componente
ale portofoliului

1. Comentariul scris va fi organizat pe patru secÆiuni:

� particularitåÆile colectivului de elevi çi ale unitåÆii de învåÆare (1 paginå)
� planificarea demersului didactic (2 pagini)
� analiza råspunsurilor elevilor separat pentru fiecare (4 pagini)
� concluzii (1 paginå)

În prima secÆiune vei råspunde la urmåtoarele întrebåri:

� Care sunt: numårul, vârsta, notele elevilor din claså çi care este unitatea de învåÆare aleaså?
� Care sunt tråsåturile colectivului de elevi (provenienÆa culturalå çi socio-economicå, nivelul

clasei, abilitåÆi specifice matematicii, nevoi speciale)?
� De ce capitolul ales reprezintå o provocare pentru tine ca profesor?

În a doua secÆiune vei råspunde la urmåtoarele întrebåri:

� Ce noÆiuni matematice importante sunt cuprinse în capitolul respectiv?
� Care sunt obiectivele capitolului?
� De ce aceste obiective sunt importante pentru dezvoltarea elevilor?
� Pe måsurå ce elevii parcurg capitolul pentru care se aplicå evaluarea, ce învaÆå så facå din ceea

ce nu çtiau så facå la început?
� Cum au fost concepute probele de evaluare?
� În ce måsurå probele de evaluare au solicitat gândirea elevilor çi au scos la ivealå ceea ce elevii

nu înÆeleg?

În a treia secÆiune vei råspunde la urmåtoarele întrebåri:

� Ce este important de çtiut despre acest elev pentru a înÆelege çi interpreta råspunsurile date la
probele de evaluare?

� De ce acest elev constituie o provocare pentru tine? (valorificå fiça de observaÆie)
� Ce poÆi så spui despre eficienÆa activitåÆii tale în urma analizei råspunsurilor elevilor?
� Cum ai valorificat rezultatele evaluårii pentru a sprijini dezvoltarea individualå a elevului?
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În a patra secÆiune vei råspunde la urmåtoarele întrebåri:

� Cum valorifici rezultatele evaluårii pentru propria ta dezvoltare profesionalå çi individualå?
� Ce ai face diferit în aceastå evaluare sau anterior ei? Ce ai repeta? De ce?

2. Raportul, redactat pe o paginå, trebuie så se refere la:

� colaborarea cu colegii de specialitate çi cu cei de alte specialitåÆi pentru a asigura o bunå
pregåtire a elevilor (predare în echipå, elaborare de probe de evaluare comune, implicarea în
activitåÆile organizate de çcoalå, în cadrul comisiei metodice, a cercurilor pedagogice sau în
cadrul unor organizaÆii profesionale);

� participarea la activitåÆi de perfecÆionare (organizate de UniversitåÆi, C.C.D.-uri, Inspectorate).

3. Chestionarul aplicat pårinÆilor trebuie så solicite informaÆii despre:

� Mediul social din care provin elevii;
� SituaÆia familialå;
� Interese;
� ParticularitåÆi de comportament;
� Sprijinul acordat în învåÆarea matematicii.

Comentariul, redactat pe o paginå, trebuie så råspundå la întrebarea:
� Cum te-au ajutat informaÆiile obÆinute în urma aplicårii chestionarului så individualizezi

parcursul elevilor respectivi?

Chestionarul aplicat elevilor trebuie så conÆinå opinia lor despre:

� ce le place / ce nu le place la ora de matematicå;
� propuneri pentru o mai bunå desfåçurare a orei de matematicå.

Criterii de apreciere a portofoliului profesional

Componentele portofoliului tåu demonstreazå cå:

� ÎÆi împarÆi materia pe semestre çi pe unitåÆi de învåÆare în funcÆie de numårul de ore alocat
disciplinei, de obiectivele çi conÆinuturile programei;

� Integrezi evaluarea în instruire;
� Sintetizezi çi prelucrezi informaÆia çtiinÆificå pentru a o face accesibilå elevilor;
� Problemele propuse spre rezolvare urmåresc, pe lângå formarea unor deprinderi çi tehnici de

calcul, çi stimularea gândirii çi imaginaÆiei elevilor;
� Utilizezi metode de învåÆare activå;
� Realizezi conexiuni interdisciplinare;
� Selectezi çi foloseçti materiale didactice potrivite, în funcÆie de obiective, conÆinuturi,

nivelul clasei;
� Stimulezi interesul elevilor pentru a realiza conexiuni între matematicå çi viaÆå;
� Aplici diferite tipuri de probe de evaluare;
� Te-ai integrat activ în colectivul çcolii çi în comunitatea profesionalå;
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� Eçti preocupat de dezvoltarea ta profesionalå;
� Încerci så realizezi o colaborare cât mai bunå cu familiile elevilor;
� Promovezi comunicarea deschiså cu elevii;
� Stabileçti scopuri de învåÆare adecvate pentru elevii tåi;
� ÎÆi bazezi evaluarea pe cunoçtinÆe de matematicå çi didacticå;
� Surprinzi caracteristicile individuale çi nevoile elevilor, analizezi çi evaluezi obiectiv råspun-

surile lor çi îÆi reglezi demersul didactic în funcÆie de rezultatele evaluårii;
� Valorifici potenÆialul elevilor;
� Reflectezi asupra activitåÆii tale çi îÆi recunoçti punctele tari çi pe cele slabe.

Evaluarea nu va putea fi realizatå decât dacå portofoliul conÆine toate materialele solicitate.

Se recomandå så revezi standardele vizate prin acest portofoliu înainte de a începe çi,
periodic, pe måsurå ce îl pregåteçti.

Documentele alese sau redactate trebuie så fie clare, convingåtoare, så respecte cerinÆele
date, pentru cå în funcÆie de acestea va fi apreciat portofoliul tåu.

Fiecare criteriu va fi punctat astfel:

2 puncte – dacå se îndeplineçte criteriul în mare måsurå;
1 punct – dacå se îndeplineçte criteriul în micå måsurå;
0 puncte – dacå nu este îndeplinit criteriul.

Punctaj maxim: 36
Punctaj minim pentru a fi admis: 26

2. InspecÆia çcolarå

Activitatea comisiei de inspecÆie pentru profesorul de matematicå înscris pentru acordarea
certificårii pentru profesie / a definitivatului în învåÆåmânt se desfåçoarå în çcoalå, timp de 5 ore
dupå cum urmeazå:

� asistarea activitåÆii la claså – 2 lecÆii (activitåÆile vor fi alese astfel încât profesorul så-çi punå în
valoare cel mai bine aptitudinile çi abilitåÆile sale didactice – ex. 1 lecÆie algebrå, 1 lecÆie geometrie;

� celelalte aspecte ale activitåÆii profesorului – 2 ore prin:
a. discuÆii cu conducerea çcolii, çeful ariei curriculare (comisiei metodice), personalul

çcolii, elevi, pårinÆi, reprezentanÆi ai comunitåÆii locale;
b. consultarea portofoliului (fiça de progres), raportul comisiei de evaluare a portofoliului;

� redactarea raportului de inspecÆie çi acordarea notei – 1 orå.

În timpul inspecÆiei çcolare comisia va urmåri atingerea standardelor pentru predarea
matematicii în gimnaziu, dupå cum urmeazå:

Cunoaçterea matematicii çi a documentelor curriculare çi çcolare
a) profesorul ståpâneçte conceptele çtiinÆifice fundamentale care au legåturå cu materia

predatå:
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� profesorul cunoaçte foarte bine materia
� profesorul cunoaçte conÆinutul programelor
� profesorul cunoaçte locul disciplinei în sistem

b) profesorul îçi foloseçte cunoçtinÆele çtiinÆifice pentru proiectarea activitåÆii didactice în
raport cu obiectivele programei çcolare, ceea ce se materializeazå în:
� proiectele didactice
� alegerea manualului alternativ

Predarea-învåÆarea matematicii
a) organizeazå clasa eficient, îmbinând activitatea individualå cu lucrul în grup:

� cunoaçte particularitåÆile individuale ale elevilor çi ale grupului
� çtie cum çi când så schimbe condiÆiile în care îçi desfåçoarå orele

b) creeazå situaÆii de învåÆare în claså çi în afara ei:
� profesorul face legåtura între cunoçtinÆele predate cu aplicabilitatea lor în practicå

(exemplu: procentul de promovabilitate, arii etc.)
� elevii beneficiazå de aceeaçi grijå din partea profesorului

c) creeazå çi foloseçte în claså materiale didactice adecvate:
� profesorul foloseçte la orele predate manuale, culegeri, truse, plançe etc., unele dintre ele

construite de cåtre elevi (corpuri geometrice, tabele cu formule etc.)
d) îmbinå intuiÆia cu rigoarea, valorificå în predare situaÆii practice relevante:

� profesorul transmite elevilor modalitåÆi de folosire a cunoçtinÆelor predate (exemplu:
folosirea graficelor)

Evaluarea
a) profesorul cunoaçte metodele çi instrumentele de evaluare, le selecteazå pe cele mai potrivite:

� verificå temele rezolvate acaså
� probe orale, scrise
� adapteazå instrumentele de evaluare în funcÆie de posibilitåÆile reale ale colectivului de elevi
� monitorizeazå activitatea desfåçuratå în orele predate

b) realizeazå o evaluare sistematicå çi obiectivå pentru a stimula elevii:
� så gândeascå asupra conceptelor matematice pe care le învaÆå
� så capete încredere în capacitatea lor de a aborda çi rezolva probleme
� så analizeze nivelul de performanÆå propriu.

Formarea unor atitudini çi comportamente la elevi
a) profesorul valorificå potenÆialul educativ al disciplinei:

� dezvoltå un stil de muncå intelectual la elevi
� pune în evidenÆå multiplele avantaje care se obÆin din studiul matematicii
� creeazå punÆi între ceea ce çtiu elevii, ceea ce pot face çi ceea ce sunt în stare så înveÆe

b) creeazå elevilor oportunitåÆi de a lua decizii çi de a manifesta autonomie în gândire:
� implicå elevii în activitatea de predare-învåÆare
� favorizeazå comunicarea deschiså
� dezvoltå o atitudine pozitivå pentru matematicå
� stimuleazå interesul pentru a gåsi cât mai multe legåturi cu alte discipline çi cu viaÆa realå
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c) profesorul då çanse egale tuturor elevilor:
� adapteazå metodele çi procedeele de predare-învåÆare, oferind çanse egale de învåÆare

pentru toÆi elevii
� diferenÆiazå çi individualizeazå demersul educativ în acord cu aptitudinile çi interesele elevului
� combate discriminarea çi încurajeazå toleranÆa

Legåtura profesorului cu comunitatea
a) profesorul colaboreazå cu familia în urmårirea çi îmbunåtåÆirea rezultatelor elevului:

� încearcå så-çi facå din familie un partener cu care så colaboreze pentru a-l face pe elev så
îndrågeascå çi så înveÆe matematica

� cunoaçte mediul social din care provin elevii
� profesorul çi pårinÆii cautå måsuri pentru prevenirea unor posibile insuccese (lectorate,

consultaÆii, discutarea unor lucråri etc.)
b) pe cât posibil antreneazå comunitatea localå în sprijinirea unor activitåÆi çcolare çi extraçcolare:

� profesorul informeazå comunitatea localå despre rezultatele elevilor la concursurile
çcolare, participåri la sesiuni de comunicåri etc., çi solicitå sprijinul acesteia în organi-
zarea unor activitåÆi (exemple: tabere de profil, concursuri interjudeÆene)

Profilul profesorului de matematicå
a) profesorul este selectiv în alegerea strategiilor, în formularea planurilor de evaluare:

� integreazå ideile çi metodele dezvoltate de alÆii care se potrivesc scopurilor çi elevilor cu
care lucreazå

� selecteazå cu discernåmânt strategiile didactice, formele de evaluare, tipurile de activi-
tåÆi de învåÆare

b) este capabil så îçi analizeze activitatea çi så înveÆe din propria experienÆå:
� examineazå critic propria activitate
� cautå så-çi extindå repertoriul de strategii didactice
� vizeazå aprofundarea cunoçtinÆelor de specialitate

c) este preocupat de dezvoltarea sa profesionalå çi intelectualå:
� participå activ la formele de perfecÆionare (exemple: cercuri pedagogice, consfåtuiri în

specialitate la diferite niveluri)
� se autoperfecÆioneazå continuu receptând prompt çi cu discernåmânt orice gen de

informare din domeniul matematicii.
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ELABORAREA STANDARDELOR PENTRU MATEMATICÅ GIMNAZIU
COMPONENæA GRUPURILOR DE LUCRU ÇI DE FEEDBACK



F ComponenÆa grupurilor de lucru
pentru elaborarea standardelor

Standardul profesional:
Ce trebuie så çtie çi så çtie så facå un cadru didactic
din România

LISTA
cadrelor didactice çi a experÆilor care au contribuit la elaborarea standardelor

profesionale pentru profesia didacticå în România, în cadrul acÆiunilor organizate de
CNPP în perioada aprilie 2001 – ianuarie 2002

1. Vasile Molan, Secretar de stat pentru învåÆåmântul preuniversitar, M.E.C.
2. Emil Påun, Director general, DirecÆia Generalå pentru EducaÆie Continuå, Formarea çi

PerfecÆionarea Personalului Didactic, M.E.C.
3. RomiÆå Iucu, Director general adjunct, DirecÆia Generalå pentru EducaÆie Continuå,

Formarea çi PerfecÆionarea Personalului Didactic, M.E.C.
4. Nicolae I. Nicolae, Director general adjunct, DirecÆia Generalå pentru ÎnvåÆåmântul

Preuniversitar, M.E.C.
5. Ioan Neacçu, Director general, DirecÆia Generalå pentru Evaluare, Prognoze çi Dezvoltare
6. Teodor Pålåçan, Director adjunct, Centrul NaÆional pentru Formarea Personalului din

ÎnvåÆåmântul Preuniversitar, Bucureçti
7. Nicolae Manolescu, Çef serviciu, DirecÆia Generalå pentru EducaÆie Continuå, Formarea

çi PerfecÆionarea Personalului Didactic
8. Alexandrina Pârvu, Centrul NaÆional pentru Formarea Personalului Didactic din ÎnvåÆå-

mântul Preuniversitar, Bucureçti
9. Cristina Icociu, Director general, DirecÆia Generalå Juridic, Audit çi Control, M.E.C.

10. Carmen CreÆu, Prof. univ. dr, spec. pedagogie, Universitatea „Al. I. Cuza“, Iaçi
11. Ion Cerghit, Prof. univ. dr, spec. pedagogie, Universitatea din Bucureçti
12. Miron Ionescu, Prof. univ. dr., spec. pedagogie, Univ. „Babeç-Bolyai“ Cluj-Napoca
13. Aurel Cornea, Preçedinte, FederaÆia Sindicatelor Libere din ÎnvåÆåmânt
14. Dan Chirilå, Preçedinte, AsociaÆia NaÆionalå a Profesorilor de Fizicå, Braçov
15. Adriana æepelea, Preçedinte, FederaÆia NaÆionalå a AsociaÆiilor Profesorilor de Limba

Englezå, Bucureçti
16. Elisabeta Mitroi, Consiliul pentru Standarde OcupaÆionale çi Atestare – COSA, Bucureçti
17. Delia Ardelean, Inspector çcolar general, ISJ Maramureç



18. Nora ChiriÆå, inspector de specialitate, DirecÆia generalå pentru EducaÆie Continuå,
Formarea çi PerfecÆionarea Personalului Didactic, MEC

19. Lucia Gliga, Preçedinte, Consiliul NaÆional pentru Pregåtirea Profesorilor

GRUP DE LUCRU – STANDARDELE PENTRU PREDAREA ÎN ÎNVÅæÅMÂNTUL
PRIMAR (ÎNVÅæÅTOR / INSTITUTOR)

20. Iulia Våsieç, învåÆåtoare, Directoare Çcoala cu Cl. I-VIII Nr. 4, Lunca Ilvei, BN
21. Claudia Mihai, învåÆåtoare, Çcoala cu Cl. I-VIII Nr. 4, Pucioasa, DB
22. Rozalia Wilman, învåÆåtoare, Çcoala cu Cl. I-VIII „Varadi Josef“, CV
23. Ildiko Nemeç, învåÆåtoare, Çcoala cu Cl. I-VIII „Godri Ferenc“, Sf. Gheorghe, CV
24. Cristina Ilie, învåÆåtoare, Çcoala cu Cl. I-VIII Nr. 7, Bucureçti
25. Gavril Câmpan, institutor, Çcoala cu Cl. I-VIII Nr. 1, BistriÆa, BN
26. Cristiana Pleavå, învåÆåtoare, Çcoala cu Cl. I-VIII Nr. 128, Bucureçti
27. Vasile Miclåuç, învåÆåtor, Çcoala cu Cl. I-VIII Nr. 7, Timiçoara, TM
28. Maria Bizdunå, profesor-metodist limba românå, Directoare C.P. „Elena Cuza“, Bucureçti
29. Liliana Stan, Directoare Colegiul Universitar de Institutori, Iaçi, IS
30. Maria Lucuça, educatoare, Inspectoare învåÆåmânt preçcolar, ISJ Arad, AR
31. Constantin Petrovici, profesor-metodist matematicå, Liceul Pedagogic, Iaçi, IS
32. Claudia Damian, profesor geografie, Çcoala cu Cl. I-VIII Nr. 22 „Mexic“, Bucureçti,

reprezentant FederaÆia EducaÆiei NaÆionale
33. Nicolae Corcea, profesor fizicå, Director Çcoala cu Cl. I-VIII „L. Rebreanu“, Beclean,

BN
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34. Elena Stånescu-Bellu, profesor matematicå çi institutor, Lic. N. Lenau, Timiçoara
35. Rodica Matei, profesor matematicå, Çcoala cu Cl. I-VIII Nr. 29, GalaÆi
36. Adrian Zanovski, profesor matematicå, Colegiul „C. Negruzzi“, Iaçi
37. Mihai Contanu, profesor matematicå, Çcoala cu Cl. I-VIII Nr. 28, ConstanÆa
38. Romul Valeriu Pop, profesor matematicå, Çcoala cu Cl. I-VIII „L. Blaga“, Baia Mare,

Maramureç
39. Simion Pop, profesor matematicå, inspector, ISJ Maramureç
40. Ioan Danielescu, profesor matematicå, Çcoala cu Cl. I-VIII Curtea de Argeç, Argeç
41. Floarea Gheorghe, profesor matematicå, Çcoala cu Cl. I-VIII Nr. 15, Sibiu
42. Mihail Roçu, Lect. univ. dr, Universitatea din Bucureçti
43. Sever Popa, profesor fizicå, Director C.N. „Mihai Viteazul“, Bucureçti
44. Maria Pricop, învåÆåtoare, Çcoala cu Cl. I-VIII Nr. 1, Suceava
45. Diana Cåciulan, învåÆåtoare, C.N. „FraÆii Buzeçti“, Craiova, Dolj
46. Mihaela Singer, Preçedinte, Consiliul NaÆional pentru Curriculum
47. Melania Vâlsan, profesor matematicå, Lic. Electronica, Bucureçti, CNPP
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GRUP DE LUCRU – Metodologia privind procesul de evaluare pentru acordarea
definitivårii în învåÆåmânt / a certificårii pentru profesia didacticå

Cuprinde çi Metodologia privind asistarea în stagiaturå

48. Anca Ciolacu-Russu, conf. univ. dr, Metodician biologie, Universitatea din Bucureçti
49. Alina Pamfil, conf. univ. dr, Metodician limba românå, Universitatea Babeç-Bolyai,

Cluj-Napoca
50. Adriana Vuçcan, mentor-formator, profesor limba englezå, Cluj-Napoca
51. Alexandra Florinela Viçan, mentor-formator, prof. limba francezå, Bucureçti
52. Dorin Popovici, Inspector de specialitate – matematicå, MEC
53. Steliana Toma, prof. univ. dr, director DPPD, Univ. de ConstrucÆii Bucureçti
54. Rodica Niculescu, conf. univ. dr, director DPPD, Univ. „Transilvania“ Braçov
55. Muçata Bocoç, conf. univ. dr, director Colegiul Universitar Pedagogic, Univ. Babeç-Bolyai,

Cluj
56. Iacob Bråniçteanu, inspector învåÆåmânt primar, ISJ BistriÆa-Nåsåud
57. Terezia Filip, inspector limba românå, ISJ Maramureç

AsistenÆå çi consultanÆå

James A. Kelly, preçedinte fondator National Board for Professional Teaching Standards,
S.U.A.

C. Philip Kearney, Professor Emeritus al UniversitåÆii din Michigan-Ann Arbor, director
programe National Board for Professional Teaching Standards

Barbara Kelley, profesoarå, director executiv, National Board for Professional Teaching
Standards, consultant S.U.A.

Mary Diez, Decan Alverno College, Milwaukee, Wisconsin, S.U.A.

Traducerea la atelierele de lucru

Monica PetruÆiu, profesor englezå, C.N. „Mihai Viteazul“, Bucureçti
Cåtålina Såcuiu, profesor englezå, C.N. „Mihai Viteazul“, Bucureçti
Nicoleta Pârvu, profesor englezå, C.N. „George Coçbuc“, Bucureçti

Logistica

Educational Development Center, Boston, S.U.A., prin FundaÆia Universitarå a Mårii Negre
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Partea a III-a

1. Pregåtirea cadrelor
didactice pentru
definitivarea în
învåÆåmânt
prin raportare
la standarde

Proiect de metodologie



Preambul

Proiectele de metodologie prezentate în continuare au fost elaborate de un grup de lucru,
în ateliere succesive, desfåçurate în perioada mai-septembrie 2001. Scopul este de a crea un
cadru de desfåçurare a evaluårii competenÆelor profesionale çi a performanÆei didactice a
cadrului didactic în vederea acordårii gradului didactic „definitiv“, adicå a dreptului de a
practica aceastå profesie în România. Elaborarea metodologiei propuse are la bazå concepÆia
existenÆei unui sistem de standarde pentru predare çi a evaluårii bazate pe astfel de standarde. De
asemenea, se acordå atenÆie specialå çi este tratatå çi perioada de pregåtire çi asistare a cadrului
didactic, anterior certificårii, prin:

� asigurarea pregåtirii speciale a mentorilor care îndrumå practica studenÆilor;
� asistarea stagiarului de cåtre çcoalå çi de cåtre un mentor pentru stagiaturå, pregåtit în acest

scop;
� stabilirea unui parteneriat real universitate – çcoala de aplicaÆie pentru asigurarea calitåÆii în

formarea iniÆialå pentru profesia didacticå;
� descrierea componentelor çi modului de concepere a unui portofoliu profesional al candida-

tului la definitivare, cu propuneri pentru modul de evaluare a componentelor acestuia;
� conceperea inspecÆiei speciale çi a probei scrise în aça fel încât så aibå relevanÆå pentru

determinarea calitåÆilor profesionale ale candidatului çi pentru dezvoltarea profesionalå a
acestuia în anii de formare iniÆialå çi în stagiaturå;

� alcåtuirea comisiilor de inspecÆie specialå, de elaborare a subiectelor çi de evaluare a probelor
scrise din reprezentanÆi ai inspectoratului çcolar çi ai universitåÆii / colegiului / liceului
pedagogic;

� încredinÆarea responsabilitåÆii çi organizårii examenului de certificare pentru profesia didac-
ticå / de definitivare în învåÆåmânt inspectoratelor çcolare, care sunt instituÆiile angajatoare.

Metodologia semnaleazå probleme sau dificultåÆi pe care le poate ridica acest parcurs de
mare complexitate çi importanÆå çi în acelaçi timp propune soluÆii, care se constituie în bazå de
dezbatere pentru optimizarea lor.

Aceastå metodologie este un document menit så sprijine reforma învåÆåmântului românesc
prin asigurarea calitåÆii resurselor umane direct implicate – corpul profesoral. Metodologia este
conceputå sub forma unui set de repere pentru asistarea în stagiaturå çi certificarea educatorilor,
învåÆåtorilor çi profesorilor.

Documentul propune o viziune coerentå a formårii profesionale prin desåvârçirea pregåtirii
iniÆiale a profesorului, direct în comunitatea çcolarå. În acelaçi timp metodologia de faÆå face
parte dintr-un set de documente de politicå educaÆionalå care urmåresc asigurarea calitåÆii
procesului educativ çi articularea cu standardele naÆionale ale profesiei didactice.
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A Asistarea în stagiaturå

Stagiatura este intervalul de doi ani de activitate desfåçuratå direct în çcoalå, timp în care

cadrul didactic începåtor exercitå profesia didacticå çi se dezvoltå profesional, sub asistenÆå çi

îndrumare.

Factorii implicaÆi în stagiaturå:

� stagiarul
� mentorul
� directorul çcolii
� personalul din çcoalå
� inspectorul de specialitate / metodistul de specialitate
� consiliul consultativ al specialitåÆii
� universitatea, colegiul universitar de institutori, liceul pedagogic
� casa corpului didactic
� inspectoratul çcolar
� centrul de asistenÆå psihopedagogicå
� comunitatea localå



B Stagiarul – partener activ
în procesul dezvoltårii sale
profesionale

1. Stagiarul çi principiile formårii sale profesionale

Stagiarul este cadrul didactic începåtor care este angajat într-o çcoalå dupå absolvirea
formårii iniÆiale çi care beneficiazå de îndrumare çi asistenÆå în primii doi ani de activitate
pentru a se dezvolta profesional în practicarea profesiei didactice.

Perioada de stagiaturå este o oportunitate pentru stagiar så se familiarizeze cu sarcinile çi
specificul activitåÆii didactice de calitate, în vederea obÆinerii certificårii pentru profesia didac-
ticå, adicå a definitivårii în învåÆåmânt.

Pe întreaga duratå a stagiului, stagiarului i se va asigura asistenÆå çi sprijin în dezvoltarea
profesionalå (vezi „ResponsabilitåÆile mentorului“ II.2.1). Stagiarul îçi construieçte un profil
ideal de profesionist al domeniului, pe care îçi propune så îl atingå prin receptivitate, efort
conçtient, continuu çi implicare activå în propria formare, fiind în acelaçi timp sprijinit çi
îndrumat de mentorul pentru stagiaturå.

La începutul celor doi ani de activitate didacticå, mentorul çi stagiarul vor realiza împreunå
o analizå de nevoi pentru dezvoltarea profesionalå a stagiarului, în raport cu care se va contura
programul de stagiaturå. Programul va Æine cont de urmåtoarele principii, care definesc
profesia didacticå:

Un cadru didactic bun profesionist

� dovedeçte cunoaçterea temeinicå a specialitåÆii çi a domeniilor înrudite, ståpâneçte didactica
disciplinei, cunoaçte çi aplicå creativ metode moderne de predare çi învåÆare;

� îçi focalizeazå strategia didacticå de predare pe ideea cå elevul, cu nevoile çi interesele sale,
este participantul principal în propriul proces de învåÆare;

� utilizeazå tehnici de lucru variate çi individualizate cu elevii såi, pe baza unui proces constant de
reflecÆie asupra rezultatelor propriei munci çi a performanÆelor atinse de elevii såi;

� este un membru activ çi eficient în comunitatea çcolarå, profesionalå çi localå;
� este un model pentru elevii såi, este promotor çi creator de valori în concordanÆå cu idealul

educaÆional al societåÆii.

2. ResponsabilitåÆile stagiarului

Pentru a obÆine definitivarea / certificarea în învåÆåmânt, stagiarul va depune un efort
continuu pentru a atinge standardele de acordare a certificårii pentru profesia didacticå, efort
care se va concretiza în urmåtoarele:



� va dezvolta împreunå cu mentorul un plan de acÆiune, cu un set de obiective pe termen lung çi
scurt, în vederea dezvoltårii competenÆelor çi abilitåÆilor cerute de standardele profesionale;

� se va informa despre contextul educaÆional al çcolii, documentele curriculare privitoare la
disciplina predatå, nivelul elevilor, legislaÆia çi reglementårile çcolare;

� se va informa despre responsabilitåÆile sale cuprinse în fiça postului çi în formularul de
evaluare anualå a cadrului didactic;

� va elabora, sub consilierea mentorului, propriul program de dezvoltare profesionalå care va
include studiul teoretic menit så fundamenteze çtiinÆific procesul de predare – învåÆare;

� va participa la programele çi activitåÆile de formare care îl pot ajuta så progreseze profesional;
va participa la întâlniri cu alÆi stagiari pentru a face schimb de idei çi experienÆå çi pentru a
învåÆa unul de la altul;

� va colabora cu colegii profesori în vederea rezolvårii problemelor educaÆionale care apar în
activitatea curricularå çi extracurricularå.

3. Programe de formare pentru stagiari

InstituÆia responsabilå cu acreditarea programelor de formare pentru stagiari este Centrul
NaÆional pentru Formarea Personalului din ÎnvåÆåmântul Preuniversitar (C.N.F.P.) prin
filialele sale judeÆene.

C.N.F.P. concepe çi propune spre aprobare M.E.C., programe modulare complexe
pentru nevoile de formare ale stagiarilor, care, alåturi de asistarea profesionalå din çcoalå, vor
completa posibilitåÆile de pregåtire ale candidaÆilor în vederea obÆinerii certificårii profesionale.

C.N.F.P. identificå instituÆiile care sunt posibili furnizori de programe de formare (univer-
sitåÆi, CCD-uri çi alte instituÆii guvernamentale sau non-guvernamentale). Criteriile de acredi-
tare ale acestor programe vor fi construite corespunzåtor

� cu standardele pentru acordarea certificårii / definitivårii în învåÆåmânt,
� cu nevoile de dezvoltare profesionalå ale stagiarului çi
� cu specificul metodelor de evaluare a competenÆelor profesionale ale candidaÆilor, respectiv

portofoliul, inspecÆia specialå, proba scriså.

Programele vor cuprinde:

a) Cursuri / Module organizate pe niveluri de educaÆie sau pe discipline çi arii curriculare, pe
teme cum ar fi:

� tehnici de selectare çi utilizare a manualelor
� construirea unui curriculum la decizia çcolii
� management de proiect
� management al clasei
� tehnici de construire a portofoliului
� rezolvarea conflictelor
� didactica disciplinei, adaptatå çi actualizatå
� eficienÆå în proiectare, planificare, aplicare, evaluare, corectare a demersului didactic
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� dezvoltarea abilitåÆilor creative
� dezvoltarea abilitåÆilor de comunicare între parteneri educaÆionali
� tehnologia informaÆiei
� iniÆiere în cercetarea pedagogicå
� dezvoltarea gândirii economice.

b) Ateliere de dezbateri, demonstraÆii, activitåÆi concepute pentru a aplica în practicå infor-
maÆia acumulatå în cursurile teoretice.
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C Mentorul

Îndrumarea viitoarelor cadre didactice, precum çi a celor aflate la început de carierå, se
realizeazå de cåtre cadre didactice cu experienÆå care îndeplinesc rolul de mentori.

Mentorul pentru stagiaturå – MS
Mentorul pentru practica pedagogicå a studenÆilor – MP

Mentorul pentru stagiaturå stabileçte o relaÆie profesionalå cu stagiarul çi colaboreazå cu
toÆi factorii implicaÆi în asistarea acestuia.

Rolul MS:

� MS este un model pentru stagiar în procesul formårii competenÆelor didactice ale acestuia în
primii ani de activitate în çcoalå. Mentorul primeçte stagiarul ca observator la lecÆiile çi
activitåÆile sale, lucreazå în echipå cu acesta în vederea proiectårii didactice, a predårii çi a
evaluårii. De asemenea, stagiarul asistå çi lucreazå în echipå cu mentorul în activitåÆile
extraçcolare conduse de acesta.

� MS este resurså de învåÆare pentru stagiar. Prin asistenÆa la ore çi prin analiza activitåÆii
stagiarului, mentorul îi oferå acestuia feedback referitor la calitatea proiectårii, a com-
portamentului din timpul predårii çi evaluårii, a celorlalte activitåÆi din fiça postului.
Mentorul sprijinå stagiarul în selectarea çi procurarea bibliografiei de specialitate çi îl
îndrumå în exploatarea acesteia în activitatea didacticå.

� MS este consilier pentru managementul activitåÆii didactice, pentru dezvoltarea profesionalå
çi personalå, pentru opÆiunile de evoluÆie în carierå, pentru integrarea în cultura organizaÆionalå
a çcolii, pentru dezvoltarea capacitåÆii de relaÆionare interpersonalå, pentru modalitåÆile de me-
diere a eventualelor conflicte, pentru dezvoltarea capacitåÆii de documentare, de autoevaluare etc.

� MS este animator pentru stagiar. Mentorul îl motiveazå pe stagiar pentru profesie, îi insuflå
încredere în forÆele proprii çi optimism pedagogic.

� MS este evaluator al prestaÆiei didactice a stagiarului. Mentorul evalueazå progresul
stagiarului în planul competenÆelor profesionale, prin raportare la standardele pentru
definitivare în învåÆåmânt.

1. ResponsabilitåÆile MS

MS identificå împreunå cu stagiarul nevoile profesionale ale acestuia çi, pe baza lor,
stabilesc de comun acord obiectivele çi strategia generalå de acÆiune, în relaÆie cu standardele
pentru definitivare. MS este råspunzåtor pentru activitatea sa de mentorat faÆå de consiliul de

administraÆie çi directorul çcolii, precum çi faÆå de inspectorul de specialitate.



ResponsabilitåÆile MS sunt:

A. MS stabileçte obiectivele çi strategia generalå de dezvoltare profesionalå a stagiarului, în
acord cu standardele pentru obÆinerea definitivårii çi pe baza nevoilor stagiarului identi-
ficate împreunå cu acesta. MS informeazå apoi pe stagiar despre forma finalå a strategiei çi
obiectivelor stabilite.

B. În aceastå strategie de acÆiune, MS:
B. 1. oferå modele practice çi eficiente pentru activitatea didacticå çi extradidacticå;
B. 2. observå activitatea didacticå çi extradidacticå a stagiarului;
B. 3. realizeazå activitåÆi didactice çi extradidactice în echipå cu stagiarul;
B. 4. asigurå asistenÆå pedagogicå pentru proiectarea activitåÆii profesionale;
B. 5. asigurå feedback constructiv pentru toate aspectele activitåÆii profesionale ale stagiarului;
B. 6. oferå consiliere atunci când e nevoie çi dupå un orar stabilit de comun acord, referitor

la: aspecte ale managementului claselor de elevi, autoevaluare çi celelalte roluri care îi
revin în calitate de consilier al stagiarului.

C. În vederea aplicårii planului de acÆiune, MS va avea în atenÆie urmåtoarele responsabilitåÆi
ale sale:
C. 1. så faciliteze integrarea stagiarului în cultura organizaÆionalå a çcolii respective;
C. 2. så sprijine stagiarul în demersurile sale de cunoaçtere a profesiei;
C. 3. så contribuie la punerea în luminå a calitåÆilor stagiarului;
C. 4. så se constituie în model de profesor entuziast pentru stagiar.

D. MS va urmåri permanent rezultatele acÆiunilor çi progresului stagiarului în raport cu
obiectivele propuse çi cu standardele pentru definitivare.
MS completeazå o fiçå de progres a stagiarului, în care va include evaluarea periodicå
realizatå de director, de çeful de catedrå, de formator, de inspector. Fiça conÆine de
asemenea nota propuså de MS pentru portofoliul stagiarului, susÆinutå cu argumente,
precum çi concluziile despre activitatea profesionalå de ansamblu a stagiarului.

E. Mentorul sprijinå stagiarul în selectarea pieselor pe care så le includå în portofoliul såu çi
care vor fi luate în considerare în procesul de evaluare a portofoliului în vederea certificårii.
MS evalueazå elementele din portofoliu, pe baza criteriilor specifice, propune o notå

çi o înregistreazå în raportul final pe care îl elaboreazå asupra întregii activitåÆi a
stagiarului.

2. CondiÆii de eligibilitate a mentorilor

a) Mentorii pentru practica pedagogicå a studenÆilor

Ar fi de preferat ca mentorii pentru practica pedagogicå a studenÆilor så fie aleçi çi

pregåtiÆi de instituÆia furnizoare de formare iniÆialå, în colaborare cu inspectoratele çcolare çi

conducerile unitåÆii de învåÆåmânt unde urmeazå så se desfåçoare practica pedagogicå.

MP vor fi recrutaÆi de preferinÆå dintre cadrele didactice care:

� doresc så îndrume studenÆi în devenirea lor profesionalå;
� au vechime de predare de minimum 5 ani çi au mai mult de 4 ani pânå la pensionare;
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� au cel puÆin jumåtate de normå de predare;
� au urmat cursuri de formare de mentori acreditate de MEC;
� cadre didactice cu cel puÆin gradul didactic II sau, în cazuri excepÆionale, la disciplinele cu

deficit de personal calificat, cadre didactice definitive.

Constituie un avantaj o pregåtire anterioarå ca formator çi experienÆå acumulatå în
activitatea cu adulÆii.

b) Mentorii pentru stagiaturå

MS vor fi recrutaÆi din çcolile unde sunt angajaÆi stagiarii.

1. Dacå în çcoala respectivå se gåsesc mai multe cadre didactice care îndeplinesc condiÆiile
cerute, desemnarea celui care urmeazå så îndeplineascå rolul de MS çi care va urma
cursul de pregåtire se va face de cåtre directorul çcolii prin consultare cu Consiliul de
AdministraÆie çi acordul celui în cauzå.

2. În mod excepÆional, atunci când nu existå un cadru didactic de aceeaçi specialitate cu
stagiarul, în aceeaçi çcoalå, soluÆia va fi de a gåsi un mentor de aceeaçi specialitate într-o
çcoalå învecinatå sau, tot în propria çcoalå, un mentor cu o specialitate înruditå, din
aceeaçi arie curriculartå (de exemplu, situaÆii frecvent întâlnite la disciplinele tehnice).

Decizia în astfel de cazuri va fi luatå de inspectorul de specialitate çi de directorul çcolii, cu
acordul stagiarului. Calendarul de lucru în acest caz va fi detaliat la începutul activitåÆii de
mentorat çi va fi aprobat de inspectorul de specialitate çi de directorul çcolii.

3. Dacå existå incompatibilitåÆi sau conflicte între MS çi stagiar, astfel de situaÆii vor fi
soluÆionate, în cel mult douå såptåmâni de la sesizarea lor, de Consiliul Consultativ al
disciplinei respective, care va consulta pe directorul çcolii çi pårÆile în conflict.

3. Formarea mentorilor pentru stagiaturå

MS vor fi formaÆi la începutul fiecårui an çcolar, în cursul lunii septembrie, în funcÆie de
necesitåÆile locale. Formarea va fi organizatå de inspectoratul çcolar prin casa corpului didactic sub
forma unui curs compact de 6 zile sau în douå weekend-uri succesive, în total 48 de ore. Cursurile de
formare vor fi coordonate de un mentor-formator. Cursul se finalizeazå cu adeverinÆå de participare.

Calitatea de mentor se dobândeçte numai dupå încheierea unui stagiu complet de asistare a
unui cadru didactic stagiar çi se certificå printr-un document-tip emis de MEC.

4. Formarea mentorului pentru practica pedagogicå a
studenÆilor

Organizarea pregåtirii MP este în responsabilitatea instituÆiilor de formare iniÆialå a
personalului didactic, care vor colabora cu AsociaÆia Mentorilor din România – ASMERO – çi cu
inspectoratele çcolare.

Este recomandabil så fie valorizate çi utilizate elemente care sunt deja prezente în sistem:
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� standardele pentru mentor, elaborate de AsociaÆia Mentorilor çi COSA
� corpul de mentori-formatori al ASMERO
� mentorii formaÆi prin Consiliul NaÆional pentru Pregåtirea Profesorilor – CNPP
� cadre didactice cu îndelungatå experienÆå în îndrumarea practicii pedagogice a studenÆilor
� titularii cursurilor de metodicå din universitåÆi
� metodicieni din universitåÆi pregåtiÆi în cadrul unor programe internaÆionale.

Pregåtirea MP se va face sub forma unui stagiu de formare organizat în 2 pårÆi, dupå cum
urmeazå:

� un curs de 60 de ore, din care 48 sunt dedicate activitåÆilor sub forma atelierelor de lucru,
pentru dezbaterea problemelor practice de îndrumare a unui student practicant, iar 12 ore
vor fi acordate studierii bibliografiei recomandate;

� un modul practic, de 100 de ore, dintre care 80 de ore sunt acordate practicii pedagogice
(activitåÆi practice cu implicarea studenÆilor) çi 20 de ore dedicate pregåtirii portofoliului
mentorului.

Cursurile vor fi organizate de universitatea / colegiul / liceul pedagogic care urmeazå så-çi trimitå
studenÆii la practica pedagogicå în çcolile din care provin cursanÆii, respectiv viitorii MP.

Calitatea de mentor pentru practica pedagogicå a studenÆilor se certificå printr-un act
oficial tip, emis de M.E.C. çi eliberat de instituÆia de formare iniÆialå care a organizat stagiul.

Pentru a asigura personal format pentru îndrumarea practicii pedagogice a studenÆilor,
cursurile de formare a mentorilor, precum çi numårul, respectiv specialitåÆile profesorilor care vor
fi formaÆi ca MP vor fi decise pe baza unei analize de nevoi. Vor fi luate în considerare numårul çi
specialitatea studenÆilor care vin în „çcoala – laborator / çcoala de aplicaÆie“.
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