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STABILITATE
MORALĂ

SENTIMENTE 
AFECTIVE

DINAMISM
MENTAL

CADRU 
DIDACTIC
inoculează:

CADRELE DIDACTICE    “CREAZĂ” BUNURI 
SPIRITUALE      MUNCA ESTE MAI RESPONSABILĂ, 

DIFICILĂ, IMPLICATĂ ÎN ARTA SUPRAVIEŢUIRII ŞI 
PROGRESULUI SOCIAL ŞI UMAN



PERFECŢIONĂRI PERIODICE, MASTER,
CURSURI POSTUNIVERSITARE,
DEFINITIVARE ŞI GRADE DIDACTICE

FORME ORGANIZATE LA NIVEL 
INSTITUŢIONAL:COMISII

CERCURI PEDAGOGICE

STUDIU INDIVIDUAL



GERARD  VAYSSE     SCOPUL 
FORMĂRII CONTINUE : 

PREGĂTIREA CETĂŢENILOR 
SĂ ÎNVEŢE DE-A LUNGUL

VIEŢII        EUROPA SEC. XXI 
ESTE A CUNOAŞTERII



FORMAREA CONTINUĂ-PROCES DE LUNGĂ 
DURATĂ ŞI DE ÎNVĂŢARE PERMANENTĂ , 

ARE DOUĂ FUNCŢII GENERALE

• Perfecţionarea şi înnoirea practicilor 
profesionale-actualizarea cunoştinţe-
lor din timpul formării iniţiale

• Completarea formării iniţiale, inclusiv 
prin “schimbarea eventuală a orientă-
rii profesionale, cu noi competenţe



Aceste funcţii 
generează formule 

diferite de organizare a 
formării continue:

• formare în timpul profesiei 

• formare avansată

• formare de/pentru (re)calificare

Perfecţionarea

personalului 

didactic



SPORIREA 
CALITĂŢII

ÎN EDUCAŢIE

CUNOAŞTEREA
AMBIANŢEI

SOCIALE

DEZVOLTARE 
INDIVIDUALĂ

ŞI
PROFESIONALĂ

OBIECTIVELE 
FORMĂRII
CONTINUE



Dezvoltarea 
personală şi 

socioprofesională a
cadrului didactic 

actualizarea 
competenţelor 

de bază
(pedagogice, 

de specialitate)

însuşirea de noi
competenţe

iniţierea în 
utilizarea

unor noi strategii,
metode, mijloace

de predare-învăţare
- evaluare

aplicarea 
competenţelor 

de bază la nivelul 
didacticii 

specialităţii



Ameliorarea 
sistemului

de formare continuă

favorizarea
interdisciplinarităţii 

stimularea 
cercetării 

pedagogice/inovaţiei 
la nivel

individual şi în 
grup/echipă;

aplicarea 
paradigmelor 
educaţionale 
la nivelul şcolii

şi al clasei

dezvoltarea 
comportamentelor

psihosociale



Cunoaşterea 
mediului 

pedagogic şi social 

favorizarea 
relaţiilor

şcolii cu diferiţi 
agenţi sociali

raportarea
sistemului 

de învăţămînt la
problematica 

socio-economică

adaptarea 
la schimbările 
socio-culturale 

studierea 
factorilor 

psihosociali 
care infl.

comportamentele
elevilor



În ultima perioadă asistăm la schimbări 
esenţiale atât în domeniul formării 

continue a cadrelor didactice – faţă de 

strategiile anterioare, cât şi în 
atitudinea şi comportamentul 

cursanţilor. 
Stagiile de pregătire nu mai pun accent 
strict pe achiziţia de cunoştinţe sau pe 
transmiterea unor cunoştinţe teoretice, 

ci urmăresc autoformarea, pe baza 
experienţei indivizilor şi a grupului 

supus formării.



iniţierea unor 
noi activităţi 
sau programe

Rezolvarea altor
sarcini  cu care 
se confruntă
colect. did,.

rezolvarea 
problemelor-

parc.curs

obţinerea unor
performanţe

COMPETENŢELE 
CADRULUI 
DIDACTIC



Sistemele educative se caracterizează prin 
dinamism, formarea devine o pârghie 

importantă



FORMAREA INIŢIALĂ ŞI CEA CONTINUĂ

PROFESIONALIZEAZĂ FORMATORUL EDUCAŢIONAL

AMELIOREAZA CALITATEA

ANTICIPEAZĂ ŞI PROMOVEAZĂ SCHIMBAREA

CONTRIBUIE LA CONSTRUIREA UNEI CARIERE 
DIDACTICE REALE ,ORIENTATE, 

MOTIVANTE, DESCHISE  

ASIGURĂ EFICIENŢA EDUCAŢIE


