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PREGĂTIREA INIŢIALĂ A STUDENTULUI PENTRU 
PROFESIA DIDACTICĂ  

Rezumat 

 

CUVINTE CHEIE 

Universitate, educaţie, cadru didactic, reformă, Tratatul Bologna, Uniunea Europeană, 
profesionalizare, student, pregătire psihopedagogică iniţială, practică pedagogică, 
competenţă, competenţe metodologice, focus-grup, chestionar, probă de evaluare, 
autoscopie, simulare, joc de rol, experiment formativ. 

 

 
 Teza de doctorat Pregătirea iniţială a studenţilor pentru profesia didactică, 
porneşte de la considerentul că o condiţie esenţială a unei educaţii valoroase şi eficiente 
este existenţa unor cadre didactice bine pregătite profesional, referindu-ne atât la pregătirea 
de specialitate cât şi la pregătirea psihopedagogică şi metodică, aşteptările la nivelul 
cadrelor didactice fiind mult mai ridicate. Pregătirea iniţială şi continuă trebuie să aibă în 
vedere înzestrarea cadrului didactic cu competenţele necesare astfel încât acesta să se simtă 
confortabil în faţa clasei, în toate situaţiile care pot apărea în cursul activităţii sale 
educaţionale. Aceştia trebuie să fie experţi în una sau mai multe discipline de specialitate, 
ceea ce necesită un nivel ridicat de calificare academică. Cadrele didactice au o misiune 
din ce în ce mai complexă, responsabilităţile lor fiind în creştere, mediile în care aceştia 
lucrează fiind din ce în ce mai dificile. 

Capitolul I ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR AZI se orientează asupra principalului 
fenomen care marchează evoluţia învăţământului superior la nivel european în ultima 
perioadă şi anume Procesul Bologna. În demersul nostru de analiză a sistemului de 
pregătire iniţială a cadrelor didactice, am considerat necesar a începe cu a sublinia 
schimbările survenite în învăţământul superior românesc de la revoluţie încoace, cu 
accent pe ultima etapă a reformei – implementarea sistemului Bologna – ca urmare a 
faptului că, în prezent pregătirea iniţială pentru pregătirea didactică se realizează 
exclusiv în sistem universitar. 

În particular pentru România, dezbaterile şi studiile asupra învăţământului 
superior arată că subiectele importante pentru contextul actual includ mecanismele de 
finanţare, pregătirea absolvenţilor pentru a intra ca profesori în învăţământul 
preuniversitar, etica în învăţământul superior, calitatea învăţământului şi dezvoltarea 
învăţământului particular. Reforma în învăţământul superior românesc se 
concentrează, în special, pe transpunerea în practică a obiectivelor formulate prin 
"Declaraţia de la Bologna, privind Spaţiul European al Învăţământului Superior", 
precum şi pe aplicarea Convenţiei de la Lisabona (propusă în comun de către 
U.N.E.S.C.O. şi Consiliul Europei în 2000), privind recunoaşterea europeană a 
calificărilor. In cadrul Procesului de la Bologna, sistemul de învăţământ superior din 
România trece prin transformări majore, începând din anul universitar 2005-2006. 
 Până în prezent, România a făcut paşi importanţi către Spaţiul European al 
Învăţământului Superior, prin reorganizarea întregului spectru de programe universitare. 
Toate programele universitare au fost restructurate în conformitate cu Procesul 
Bologna. În prezent primul ciclu este implementat din anul de învăţământ 2005-2006, 
programele anterioare ale primului ciclu (studii universitare de lungă durată şi de scurtă 
durată) au fost înlocuite treptat de programele de licenţă, astfel că, din anul 2008 toate 
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programele sunt de licenţă. Noua structură a învăţământului superior din România 
asigură accesul deplin al studenţilor din primul ciclu (licenţă) la cel de-al doilea 
(masterat) şi de la al doilea la al treilea. 

Structurarea învăţământului superior românesc pe 3 cicluri principale se 
bazează pe reorganizarea conţinutului programelor de studii, prin identificarea şi definirea 
cunoştinţelor generale competenţelor, precum şi a abilităţilor profesionale specifice, pentru 
a răspunde cerinţelor pieţei muncii. Universităţile se află în procesul de reformare a 
programelor lor de studii, pentru a asigura o educaţie centrată pe studenţi. 

În Capitolul al II-lea PROFESIONALIZAREA CADRELOR DIDACTICE, ne 
orientăm atenţia asupra dezbaterilor actuale privind profesia didactică, care se axează tot 
mai mult spre realitatea că această profesie este în schimbare, schimbare determinată de 
evoluţia societăţii contemporane, de provocările tot mai complexe lansate spre sistemul de 
învăţământ. În aceste condiţii, am considerat necesar să aflăm răspunsul la câteva întrebări 
lansate de cercetătorii domeniului: Care ar trebui să fie competenţele personalului didactic 
într-o societate în permanentă evoluţie şi schimbare? Ce trebuie „să ştie” şi „să ştie să facă” 
educatorii de profesie? Cum ar trebui ei pregătiţi pentru a putea practica această 
profesiune? Ce tipuri de calificări, teoretice, metodologice, acţionale, generale şi 
profesionale trebuie să obţină? Care sunt cele mai adecvate şi mai eficiente programe de 
pregătire profesională iniţială a personalului didactic? etc. 

Răspunsul la acest întrebări nu poate fi decât „profesionalizarea carierei didactice” 
şi mai ales elaborarea „profesiogramei” profesiei, lucru destul de dificil dacă e să avem în 
vedere specificul activităţii educaţionale. Profesionalizarea, realizându-se pe baza 
standardelor funcţiei didactice, standarde care, la rândul lor precizează competenţele 
generale şi specifice, precum şi aptitudinile necesare exercitării profesiei didactice, am 
considerat util să analizăm toate aceste aspecte. 

Profesionalizarea pentru cariera didactică are la bază un inventar de standarde 
profesionale. Strategia de formare şi perfecţionare a personalului didactic şi a 
managerilor din învăţământul preuniversitar elaborată de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării prevede ca prim obiectiv profesionalizarea carierei didactice în România. În 
literatura de specialitate se consideră că profesionalizarea activităţii didactice „nu se reduce 
la asimilarea sistematică a unor competenţe descrise de standardele profesionale, ci 
presupune o utilizare euristică şi creativă a acestora în situaţii şi contexte educaţionale care 
cer acest lucru”, incluzându-se pe lângă cunoştinţele şi competenţele profesionale şi 
„scheme de gândire, de interpretare, de creare de ipoteze, de anticipare, de decizie” (E. 
Păun, 2002, p. 22). Profesionalizarea carierei didactice este posibilă atât timp cât standardele 
profesionale sunt completate de calităţile personale şi vocaţia cadrului didactic. 

În anul 2001, Consiliul Naţional pentru Pregătirea Profesorilor, a iniţiat un demers 
de elaborare a unui sistem de standarde pentru profesia didactică. S-a pornit de la ideea că 
învăţământul a fost prea mult timp dominat de improvizaţie şi empirism, elaborarea acestor 
standarde având scopul de a asigura viitorului profesor dreptul de a avea acces la cea 
mai bună pregătire în cadrul instituţiilor de specialitate. Astfel că, au fost elaborate 
standardele pentru profesia didactică, ca răspuns la întrebarea „ce ar trebui să ştie şi să ştie 
să facă un cadru didactic?”. Standardele profesiei didactice se fundamentează pe cinci 
principii nucleu care exprimă concepţia actuală asupra conţinutului profesiei didactice şi 
asupra calităţilor unui bun profesor. Aceste principii-nucleu sunt: 

1. Cadrul didactic este un bun cunoscător al domeniului şi al didacticii disciplinei pe 
care o predă. 

2. Cadrul didactic cunoaşte elevul şi îl asistă în propria dezvoltare. 
3. Cadrul didactic este membru activ al comunităţii. 
4. Cadrul didactic are o atitudine reflexivă. 
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5. Cadrul didactic este promotor al unui sistem de valori în concordanţă cu idealul 
educaţional şi  este responsabil pentru controlul şi monitorizarea activităţii de 
învăţare a elevilor.  
Tot în capitolul al II-lea ne orientăm atenţia înspre competenţele de care trebuie să 

dispună un viitor cadru didactic, pornind de la multiplele definiţii pe care competenţa 
didactică sau pedagogică le suportă, în literatura de specialitate 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
şi Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Cadrelor Didactice au elaborat un 
„inventar” al competenţelor necesare profesiei didactice, structurat pe mai multe nivele: 
a) competenţe de bază; b) competenţe de specialitate; c) competenţe psihopedagogice şi 
metodice; d) competenţe psihorelaţionale. 
 Prin urmare, pregătirea iniţială a cadrelor didactice urmăreşte două aspecte 
complementare: dobândirea de competenţe în specialitate (asimilarea de cunoştinţe într-un 
anumit domeniu, orientarea în domeniul respectiv) şi dobândirea de competenţe metodice 
şi psihopedagogice. 

Evidenţiind schimbările din învăţământul superior impuse de semnarea Declaraţiei 
Bologna şi luând în considerare faptul că sistemul românesc de învăţământ este, începând cu 1 
ianuarie 2007, parte a ceea ce este numit sistemul european de învăţământ, în Capitolul III 
PREGĂTIREA INIŢIALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN PERSPECTIVA UNIUNII 
EUROPENE am considerat de real interes realizarea unei analize comparative a sistemelor de 
pregătire iniţială din statele membre ale Uniunii Europene. Această analiză a fost 
realizată cu scopul de a evidenţia caracteristicile şi particularităţile pregătirii iniţiale a 
cadrelor didactice, în context european, precum şi de a identifica locul sistemului 
românesc în ansamblul general de direcţii de dezvoltare, a ceea ce după adoptarea 
Convenţiei de la Bologna, putem denumi, sistemul european de învăţământ. De asemenea, 
am dorit să evidenţiem faptul că îmbunătăţirea calităţii pregătirii şi formării cadrelor 
didactice este un obiectiv important al sistemelor educative europene.  

La nivelul Uniunii Europene, două mari direcţii de acţiune se conturează, acestea 
fiind şi ţinta a numeroase discuţii şi polemici. Primul aspect are la bază evoluţia şi 
schimbările în ceea ce priveşte pregătirea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice 
în învăţământul noului mileniu. A doua categorie de probleme gravitează în jurul creşterii 
gradului de atractivitate a profesiei didactice în general. Din analiza sistemelor de 
învăţământ la nivelul Uniunii Europene putem evidenţia că majoritatea statelor sunt într-o 
perioadă de intense transformări, toate acestea având drept scop implementarea sistemului 
Bologna. Statele încearcă să uşureze tranziţia către noul sistem şi se observă că au depus 
eforturi pentru implementarea sistemului pe trei cicluri. 

Înţelegând că sistemul educaţional din ţara noastră, o dată cu integrarea României 
în Uniunea Europeană nu mai poate fi tratat izolat ci doar raportat la direcţiile impuse prin 
diversele reglementări europene, am analizat şi sistemele de învăţământ din alte state 
membre, notând atât evoluţiile pozitive cât şi negative ale acestora. Tendinţa recunoscută şi 
declarată a tuturor factorilor de decizie din cadrul organismelor europene este de a se 
implementa într-un viitor cât mai apropiat un sistem unitar pornind de la o serie de principii 
general acceptate de guvernele statelor membre. 
 Am sperat că o analiză a problemelor şi a soluţiilor găsite de alte sisteme de 
învăţământ să conducă la o cristalizare a direcţiilor pe care sistemul românesc de 
învăţământ trebuie să le urmeze. Am constatat însă că aşteptările noastre au fost poate 
prea optimiste, fiind încă mult prea devreme pentru a vorbim de un sistem european 
integrat de învăţământ. 

Am realizat însă că o analiză a sistemelor europene de învăţământ nu ar fi completă 
dacă am limita acest studiu doar la statele membre ale Uniunii Europene. Europa 
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geografică cuprinde în plus o serie de entităţi statale, ale căror sisteme educaţionale 
prezintă particularităţi, dificultăţi, avantaje care ar fi util a fi amintite şi cunoscute. Vorbim 
aici de noile state apărute ca urmare a dezmembrării Yugoslaviei, Albania, un stat frecvent 
uitat în politicile europene, state independente provenite din dezmembrarea în 1991 a fostei 
Uniuni Sovietice sau un alt stat cu caracteristici unice, Turcia. Astfel că, ne-am îndreptat 
atenţia şi asupra sistemelor de pregătire iniţială a cadrelor didactice din aceste ţări. 

Continuând demersul nostru de analiză a sistemelor de pregătire iniţială a cadrelor 
didactice din alte state, ne-am orientat atenţia asupra unora dintre ele, sub forma studiilor 
de caz. Astfel, am ales să ne aplecăm atenţia mai în detaliu asupra sistemului de pregătire 
iniţială a cadrelor didactice din Franţa atât datorită particularităţilor sale faţă de restul 
sistemelor de învăţământ cât şi pentru paralelele interesante care se pot identifica între 
evoluţia acestuia şi sistemul naţional românesc, fiind interesant de urmărit şi din punct de 
vedere istoric, de când şi până la ce moment învăţământul nostru a încercat să ţină pasul cu 
unul din cele mai evoluate sisteme occidentale. 

De asemenea, am ales să efectuăm un studiu de caz asupra Luxemburgului datorită 
particularităţilor sistemului de pregătire a cadrelor didactice. Este un exemplu inedit de 
sistem de învăţământ care utilizează la maxim cooperarea comunitară în domeniul 
educaţiei. Şi aceasta deoarece Luxemburgul nu oferă decât pregătire pentru cadrele 
didactice din învăţământul preşcolar şi primar, pentru profesorii din învăţământul secundar 
şi superior acest stat depinzând de pregătirea teoretică a cadrelor didactice peste hotare. 

Alegerea Serbiei pentru elaborarea unui studiu de caz în cadrul acestei lucrări 
alături de Franţa şi Luxemburg este motivată de considerente practice. Raportarea doar la 
un sistem educaţional puternic, în speţă Franţă, nu este întotdeauna de natură a ne oferi o 
imagine reală asupra propriului sistem naţional. Serbia, pe de altă parte este un stat marcat 
de dificultăţi economice, politice, sociale poate mai grave decât cele cu care s-a confruntat şi 
se confruntă România. Este un exerciţiu necesar în opinia noastră de a încerca să ne raportăm 
şi la un stat cu un sistem educaţional emergent după o perioadă de îndelungată criză, pentru a 
putea analiza „la cald” măsurile concrete adoptate pentru relansarea învăţământului.  

Scopul studiilor de caz pe care le-am efectuat nu a fost în principal descoperirea 
punctelor forte, sau a deficienţelor din anumite sisteme educaţionale, ci identificarea 
soluţiilor de îmbunătăţire şi dezvoltare care se pretează cel mai bine a fi aplicate 
sistemului nostru propriu. În acest sens, poate un singur exemplu este edificator. La 
momentul la care Franţa se lovea de dificultăţi în modernizarea sistemului de învăţământ 
în urmă cu câteva decenii nu se punea problema unei strategii bazate în mare parte pe o 
finanţare externă, neexistând cadrul politic care să o permită. În prezent atât Serbia, cât şi 
ţara noastră au posibilitatea de a accesa resurse externe importante de la instituţiile 
europene şi nu numai, eficienţa în folosirea acestor fonduri fiind determinantă pentru 
reuşita reformei în educaţie. 

În Capitolul al IV-lea SISTEMUL ROMÂNESC DE PREGĂTIREA INIŢIALĂ A 
CADRELOR DIDACTICE, ne orientăm atenţia asupra particularităţilor sistemului 
românesc de pregătire iniţială a cadrelor didactice. Începem cu o scurtă prezentare din 
perspectivă istorică a acestui sistem, continuând apoi cu prezentarea Strategiei de 
dezvoltare a sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a 
managerilor din învăţământul preuniversitar. Elaborată în anul 2001 de către Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării această strategie naţională pentru îmbunătăţirea educaţiei şi 
formării cadrelor didactice stabileşte obiective şi măsuri de reformă aliniate priorităţilor 
în domeniu agreate la nivel european (în mod specific celor cuprinse în programul 
european "Educaţie şi Formare 2010").  

Strategia propune o serie de obiective majore, iar în ceea ce priveşte în mod 
specific pregătirea iniţială a cadrelor didactice, ea stabileşte măsuri concrete pe 
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domenii de prioritate, pentru a fi aplicate pe termen scurt, mediu şi lung. Amintim 
doar câteva dintre acestea: proiectarea şi implementarea standardelor naţionale pentru 
profesia didactică; stabilirea unor standarde curriculare naţionale atât pentru DPPD 
cât şi pentru Facultaţile Pedagogice; implementarea sistemului creditelor transferabile 
în formarea iniţială a cadrelor didactice; introducerea modulelor de specializare în 
domeniul TIC şi a instruirii asistate de calculator în curriculum de formare iniţială; 
înfiinţarea unei instituţii postuniversitare de formare şi profesionalizare a cadrelor 
didactice (instituţie de tip IUFM); prelungirea rutei de formare iniţială a cadrelor 
didactice până la susţinerea şi promovarea examenului de definitivat (stagiu practic, 
asistat de mentor şi de metodician); introducerea unui sistem complex de evaluare 
pentru obţinerea diplomei de profesor sau institutor (la finele procesului de formare 
iniţială) prin: portofoliu profesional, "jurnal pedagogic", examen scris, lucrare de 
diplomă (cu conţinut psiho-pedagogic şi metodic); modificarea metodologiei de 
finanţare a activităţilor de practică pedagogică şi de mentorat; dezvoltarea unei reţele 
permanente de instituţii (şcoli şi grădiniţe) de aplicaţie pentru practica pedagogică 
prin convenţii bilaterale între instituţiile de învăţământ superior şi inspectoratele 
şcolare judeţene ; diversificarea relaţiilor de parteneriat cu instituţii ofertante de 
servicii pentru practica pedagogică alternativă (centre de consiliere, cluburi şi palate 
ale copiilor, media, centre logopedice, ONG-uri etc.)  

Ca şi în multe alte ţări europene, pregătirea iniţială a cadrelor didactice din 
România se bazează în principal pe un model concurent: formarea teoretică şi practică 
pentru profesia de cadru didactic se realizează în acelaşi timp prin instruirea într-un anumit 
domeniu de studiu sau prin cursuri generale. 

În prezent, pregătirea pentru cariera didactică a personalului din învăţământul 
secundar este asigurată prin structuri specializate din cadrul universităţilor, cu atribuţii 
precise de pregătire iniţială şi continuă a profesorilor (Departamentele pentru Pregătirea 
Personalului Didactic - DPPD). 

Pregătirea iniţială a personalului didactic este o problemă de strictă actualitate în 
prezent, deoarece ne aflăm în plin proces de reorganizare a universităţilor din ţară în vederea 
compatibilizării cu sistemele de învăţământ superior din ţările Uniunii Europene. Acest 
proces de reorganizare are efecte imediate şi asupra Departamentelor de Pregătire a 
Personalului Didactic, ca instituţii abilitate să pregătească studenţii pentru o viitoare carieră 
didactică. Este momentul când se iniţiază schimbarea planului de învăţământ al modulului 
psihopedagogic şi implicit a programelor de învăţământ, are loc introducerea sistemului de 
credite pentru disciplinele modulului, precum şi modificarea repartizării disciplinelor 
modulului de-a lungul anilor de studiu.  

Activităţile de pregătire iniţialã realizate prin Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic au la bazã Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării privind 
aprobarea programului de studii în vederea obţinerii certificatului de absolvire a 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, nr. Nr. 4316 din data 03.06/2008.  

 Astfel, pentru încadrarea în învăţământul preuniversitar este necesară parcurgerea 
programului de studii pentru obţinerea certificatului de absolvire a Departamentului pentru 
Pregătirea Personalului Didactic, după cum urmează: modulul I, parcurs în timpul studiilor 
universitare de licenţă, cu acumularea a 30 de credite şi cu obţinerea unei adeverinţe de 
absolvire (care oferă certificarea parţială pentru profesia didactică şi conferă dreptul de a 
exercita temporar profesia didactică, până la obţinerea definitivatului).  

Pentru pregătirea psihopedagogică suplimentară, respectiv modulul II, acesta 
trebuie parcurs după obţinerea diplomei de licenţă – modelul consecutiv -  şi anterior 
susţinerii examenului de definitivat, cu acumularea a încă 30 de credite şi cu obţinerea 
certificatului de absolvire, care asimilează şi înlocuieşte adeverinţa de absolvire. 
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 În cazul studiilor universitare de licenţă cu dublă specializare, numărul minim de 
credite necesar obţinerii Nivelului I de certificare pentru profesia didactică este 35 de 
credite. Acestea rezultă din însumarea a 5 credite corespunzătoare didacticii celei de-a 
doua specializări. Aceste 5 credite nu se acumulează în pachetul de 60 de credite 
corespunzătoare Nivelului II de certificare. 

Capitolul al V-lea PRACTICA PEDAGOGICĂ – PUNTE ÎNTRE PREGĂTIREA 
TEORETICĂ ŞI  PREGĂTIREA PRACTICĂ abordează problematica practicii pedagogice, cu 
accent pe necesitatea redefinirii balanţei teoretico-practice în cadrul pregătirii iniţiale a cadrelor 
didactice. Mutarea accentului în pregătire pe practica pedagogică şi mai ales pe schimbarea 
modului de organizare şi desfăşurare a acesteia, este de natură a pune cursantul în ipostaza de a-şi 
descoperi propriul stil de a profesa şi de a-şi dezvolta aptitudinile necesare pentru a găsi soluţii 
independente şi creative la problemele care pot apărea în exercitarea profesiei. 

Practica pedagogică figurează în Planul de învăţământ al DPPD-ului ca disciplină 
obligatorie, fiindu-i alocat un număr de: 78 de ore pentru nivelul I (3 ore /săptămână x 14 
săptămâni – pentru practică pedagogică I, respectiv 3 ore /săptămână x 12 săptămâni – 
pentru practică pedagogică II) şi 42 de ore pentru nivelul II (3 ore /săptămână x 14 
săptămâni), pentru ambele niveluri creditele acordate fiind în număr de câte 5. 
 Practica pedagogică a studenţilor se desfăşoară în unităţi de învăţământ de aplicaţie, 
stabilite de inspectoratele şcolare împreună cu instituţiile de învăţământ superior, în funcţie 
de nevoile de pregătire iniţială pentru cariera didactică.  

Scopurile practicii pedagogice sunt: formarea capacităţii studenţilor de a opera cu 
informaţiile de la disciplinele de specialitate şi din domeniul ştiinţelor educaţiei; orientarea 
studenţilor în utilizarea planurilor cadru, programelor şi manualelor şcolare; dezvoltarea la 
studenţi a abilităţilor de utilizare a materialelor de specialitate; iniţierea studenţilor în 
tehnica activităţii de laborator sau cabinet; dobândirea de către studenţi a unor deprinderi 
ale profesiei de cadru didactic. Formarea competenţelor psihopedagogice, stăpânirea 
tehnologiei şi metodologiei didactice, în aşa fel încât comportamentul didactic al profesorului 
să fie un factor de performanţe ridicate pentru elevi, face parte din pregătirea psihopedagogică 
iniţială şi se realizează prin intermediul practicii pedagogice, ca teren de aplicare a cunoaşterii 
de specialitate, precum şi a cunoaşterii psihopedagogice. Bineînţeles că practica pedagogică a 
studenţilor nu poate fi redusă la pregătirea, susţinerea şi analiza unor lecţii. Ea trebuie 
să fie prilej şi cadru pentru aplicarea tuturor cunoştinţelor teoretice însuşite în cadrul 
disciplinelor psihopedagogice.  

În literatura de specialitate apar întrebări ca: Ce competenţe sunt necesare în 
predare, pentru ca activitatea elevului să se înscrie pe o curbă mereu ascendentă? 
Prezentăm în continuare (a se vedea tabelul nr. 1) un tablou al competenţelor generale şi 
specifice necesare desfăşurării activităţii didactice, realizat de către Ministerul Educaţiei, 
conform standardelor personalului didactic: 
 

Tabelul nr. 1. Competenţe generale şi specifice – profesor 

COMPETENŢE GENERALE COMPETENŢE  SPECIFICE 

I. Aplicarea algoritmilor optimi în 
proiectarea, organizarea şi 
evaluarea activităţilor didactice 

• Utilizarea adecvată a cunoştinţelor: de didactică 
generală, a specialităţii, de psihologie; 

• Proiectare şi evaluarea conţinuturilor instructiv-
educative; 

• Organizarea adecvată a activităţilor didactice  în 
funcţie de tipul de lecţie dominant; 

• Utilizarea optimă a factorilor spatio-temporali, în 
vederea eficientizării procesului instructiv – educativ 

• Adoptarea de strategii didactice care să permită 
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utilizarea eficientă a mijloacelor şi auxiliarelor 
didactice în procesul instructiv- educativ. 

II. Aplicarea strategilor de 
comunicare 
didactică/pedagogică/educaţională 

• Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de 
comunicare: orizontală/ verticală;  complexă; totală 
(ectosemantică); multiplă; diversificată şi  specifică; 

• Documentarea şi informarea permanentă din 
diferite surse clasice si moderne; 

• Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului 
instructiv – educativ, ca act de comunicare; 

• Capacitatea de a diagnostica aşteptările şi 
interesele familiei. 

III. Dezvoltare, consolidare şi 
perfecţionare a  deprinderilor, 
capacităţilor cognitive şi motrice 
 

IV. Stimulare a creativităţii şi a 
învăţării de tip formativ 
 

• Stăpânirea conceptelor şi teoriilor   moderne 
privind formarea “schemelor de acţiune” şi a 
capacităţilor de cunoaştere; 

• Selectarea  metodelor  optime în vederea formării 
gândirii critice şi deprinderilor practice; 

• Selectarea metodelor optime în vederea formarii 
gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului estetic;   

• Manifestarea unei conduite psihopedagogice  
inovative în plan profesional/social. 

V. Stăpânirea tehnicilor de 
transfer a deprinderilor în 
activităţile    extracurriculare  şi 
extraşcolare 
 
 
VI. Aplicarea tehnicilor de 
cunoaştere a problematicilor 
socio-educaţionale în consilierea, 
orientarea/integrarea socio-psiho-
pedagogică  a   elevilor 

• Înţelegerea mecanismului  de formare a 
trasaturilor  psihomorale şi adoptarea metodelor şi 
tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor; 

• Proiectarea şi organizarea activităţilor instructiv 
educative în colaborare cu comunitatea; 

• Responsabilizarea pentru rolul social asumat: 
• Elaborarea de strategii eficiente ale 

parteneriatului şcoală- familie; 
• Formarea  unei mentalităţi profesioniste; 
• Cunoaşterea dinamicii şi tendinţelor  de pe piaţa 

muncii. 
VII. Dobândirea unor mecanisme 
psihice pentru a realiza stăpânirea 
de sine şi echilibrul 
comportamental în toate situaţiile 
educaţionale 
 

• Utilizarea metodelor şi tehnicilor de autocontrol 
psihocomportamental; 

• Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea 
,,situaţiilor limită,, 

• Manifestarea unor conduite (auto)reflexive; 
• Formarea  la elevi  a deprinderilor  de elaborare a 

unui plan de acţiune eficientă în pregătirea 
examenelor, competiţiilor, concursurilor, etc. 

• Deschiderea faţă de schimbările care au loc în 
situaţii de competiţie, examen, concurs etc.; 

• Asumarea integrală a diferitelor roluri cu 
implicaţii docimologice (examinator / examinat / 
concurent / supraveghetor  etc.). 

VIII. Valorificarea oportunităţilor 
de dezvoltare profesională într-un 
mediu socio-profesional în 
tranziţie 

• Manifestarea unei conduite (auto)reflexive asupra 
activităţilor didactice / pedagogice proprii; 

• Deschidere  faţă de tendinţele novatoare necesare 
dezvoltării profesionale 
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Pornind de la cadrul teoretic prezentat, am realizat un studiu constatativ (folosind 
focus-grupul şi ancheta prin chestionar) pentru evidenţierea percepţiei studenţilor şi a 
mentorilor de practică pedagogică asupra organizării şi desfăşurării acestei activităţi, 
precum şi cu scopul de a identifica nivelul cunoştinţelor psihopedagogice teoretice şi a 
competenţelor metodologice necesare studenţilor în desfăşurarea practicii pedagogice. 
Studiul a fost urmat de un experiment formativ, însoţit de posttest şi retest pentru a măsura 
persistenţa în timp a rezultatelor. 

Capitolul al VI-lea DATE EXPERIMENTALE CONSTATATIVE CU PRIVIRE LA 
NIVELUL CUNOŞTINŢELOR TEORETICE ŞI COMPETENŢELE METODOLOGICE 
ALE STUDENŢILOR prezintă şi analizează rezultatele studiului constatativ cu tema 
Optimizarea procesului de formare a competenţelor metodologice în activităţile de 

practică pedagogică. 
Am pornit în demersul nostru experimental de la faptul constatat şi demonstrat deja 

că practica pedagogică este foarte importantă în pregătirea psihopedagogică iniţială, însă, 
aşa cum este organizată şi desfăşurată acum este insuficientă şi, de cele mai multe ori, 
ineficientă. Procesul de îmbunătăţire a practicii pedagogice trebuie să pornească de la 
stabilirea clară a unor obiective pe care această formă de pregătire trebuie să le realizeze. 
Cu alte cuvinte trebuie să ne întrebăm cum am dori să arate viitorul cadru didactic după 
terminarea stagiului de practică. 

După cum bine ştim, pe de-o parte, numărul de ore alocate acestei discipline a 
fost redus de la patru ore pe săptămână la trei ore pe săptămână (conform O.M. nr. 
4316/ 03.06.2008.), rezultând un număr de 78 de ore pentru nivelul I şi 42 de ore pentru 
nivelul II. Considerăm că acest număr de ore de activitate didactică practică este 
insuficient pentru pregătirea iniţială psihopedagogică a viitorului profesor, însă, o 
simplă alocare a unui număr suplimentar de ore pentru practica pedagogică este posibil 
să nu fie de natură a contribui substanţial la creşterea nivelului de pregătire practică al 
studentului. Neavând „puterea” de a schimba această situaţie, ne orientăm atenţia în 
direcţia optimizării modului de realizare şi desfăşurare a practicii pedagogice. Pe lângă 
suplimentarea numărului de ore obligatorii este necesar să fie luate măsuri pentru 
creşterea calităţii pregătirii în cadrul practicii pedagogice. 

Pe de altă parte, practica pedagogică a studenţilor urmează încă modelul imitativ, 
studentul asistând şi observând comportamentul didactic al mentorului, comportament pe 
care încearcă să-l reproducă atunci când este pus în situaţii didactice concrete. Considerăm 
că în acest moment intervenţia noastră este oportună, urmărind ca studentul să-şi valorifice 
şi să-şi dezvolte calităţile personale în cadrul activităţii de practică pedagogică, să 
analizeze critic şi constructiv comportamentul didactic observat, să-şi dezvolte siguranţa şi 
încrederea în propriile capacităţi psihopedagogice. 

Încercăm prin experimentul propus să schimbăm într-o măsură mai mică sau mai 
mare percepţia studenţilor asupra practicii pedagogice, urmărind „să îi atragem” printr-o 
serie de activităţi cu caracter inedit, de natură a le capta atenţia şi interesul.  

În cazul cercetării „Pregătirea iniţială a studentului pentru profesia 
didactică”, metodologia a fost axată în jurul experimentului ca principală metodă de 
stimulare a dezvoltării competenţelor metodologice pentru profesia didactică la 
studenţi. Astfel că în experimentul formativ cu privire la optimizarea procesului de 
formare a competenţelor didactico-metodice, metodologice în activităţile de 
practică pedagogică, am intenţionat să identificăm modalităţile prin care aceste 
competenţe pot fi formate mai eficient, durabil pornind de la ideea că pregătirea 
didactico-metodică este o componenta esenţială în pregătirea iniţială a studentului 
pentru profesia didactică. 
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Astfel, ne-am propus realizarea următoarelor obiective: 
O.1. Identificarea unor modalităţi de dezvoltare a competenţelor pentru 
profesia didactică la studenţii facultăţii cu profil pedagogic din cadrul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic). 
O.2. Identificarea nivelului de cunoştinţe teoretice necesar desfăşurării 
eficiente a activităţii de practică pedagogică 
O.3. Evidenţierea aspectelor referitoare la formarea conduitei auto-
observative, în practica pedagogică 
O.4. Identificarea percepţiei mentorilor de practică pedagogică asupra 
nevoilor de pregătire a studenţilor şi a modalităţilor de realizare a practicii; 
O.5. Conturarea ipotezelor de lucru pentru derularea experimentului formativ 

În derularea studiului constatativ au fost parcurse următoarele sub-etape: 
Sub-etapa I: Delimitarea temei studiului constatativ, formularea clară  a problemei de 
cercetat şi documentarea asupra problematicii sistemului de pregătire iniţială a studenţilor 
pentru profesia didactică, sintetizarea stadiului cunoaşterii şi cercetării asupra tematicii 
abordate, iulie 2007 - februarie 2008. Această etapă s-a concretizat în pregătirea referatului 
cu tema „Pregătirea iniţială a cadrelor didactice: esenţă, clarificări terminologice, 
bibliografie selectivă” susţinut în martie 2008. 
Sub-etapa II: Stabilirea obiectivelor cercetării, identificarea şi selectarea subiecţilor 
cercetării, identificarea, adoptarea / adaptarea, elaborarea instrumentelor de colectare a 
datelor: martie –august 2008 
Sub-etapa III: Aplicarea metodelor şi instrumentelor, colectarea datelor, administrarea 
pretestului: octombrie 2008 
Sub-etapa IV: Prelucrarea datelor şi desprinderea concluziilor: octombrie 2008 – 
decembrie 2008 
 Pentru evidenţierea opiniilor studenţilor şi cadrelor didactice cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea practicii pedagogice, am folosit metoda focus-grup, 
deoarece evidenţiază gândurile, atitudinile subiecţilor cu privire la aspectul investigat 
şi permite înţelegerea diferenţelor de perspectivă dintre diferitele categorii de 
persoane sau grupuri. 

Ghidul de interviu –focus grup -studenţi s-a aplicat studenţilor care au realizat 
practica pedagogică timp de două semestre în anul universitar 2007-2008. Interviul 
semistructurat a avut ca scop evidenţierea percepţiei studenţilor asupra profesiei 
didactice, precum şi identificarea opiniilor şi sentimentelor studenţilor faţă de 
organizarea şi desfăşurarea activităţii de practică pedagogică. Ghidul de interviu 
conţine 9 întrebări. Varianta focus-grupului a fost proiectul cu o categorie. Studenţii care 
au participat la focus-grup au fost în număr de 55 şi au realizat practica pedagogică I şi II, 
în anul universitar 2007-2008.  

Ghid de interviu –focus grup - mentori cuprinde întrebări deschise, urmărind să 
identifice părerile participanţilor despre activitatea de mentorat a studenţilor în cadrul 
practicii pedagogice. Numărul întrebărilor la care se solicită răspunsuri este de 13, întrebări 
alese şi formulate cu claritate în prealabil. Mentorii de practică pedagogică care au 
participat la focus grup au fost în număr de 12 şi sunt mentori din cadrul şcolilor de 
aplicaţie recomandaţi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, mentori sub îndrumarea 
cărora studenţii Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad efectuează practica pedagogică. 

O altă direcţie a studiului constatativ, cu rol de pretest, a fost stabilirea nivelului 
existent în momentul iniţierii experimentului pedagogic, atât la grupul experimental, cât şi 
la grupul de control, referitor la capacităţile metodologice necesare în desfăşurarea practicii 
pedagogice; a nivelului cunoştinţelor teoretice existent înaintea începerii practicii 
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pedagogice; precum şi evidenţierea aspectelor referitoare la formarea conduitei auto-
observative, în practica pedagogică a viitoarelor cadre didactice.  

La studiu au participat 280 de studenţi din anul al III-lea (Nivelul I) din cadrul 
Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, studenţi care participă la cursurile 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Subiecţii au vârsta cuprinsă 
între 20 şi 44 de ani.  Distribuţia participanţilor pe specializări, în funcţie de 
caracterul obligatoriu sau opţional al participării la cursurile modulului pedagogic, 
este prezentată în tabelul nr. 2. 
 

Tabelul nr. 2. Distribuţia subiecţilor incluşi în studiu în funcţie de caracterul 

obligatoriu sau opţional al participării la cursurile modulului pedagogic şi specializare 

Participarea la 
cursurile 

modulului 
pedagogic 

Facultatea Specializarea Nr. 

Istorie 13 ŞTIINŢE UMANISTE ŞI 
SOCIALE Română Engleză 56 
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 
SPORT 

Educaţie fizică şi sport 39 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Psihopedagogie Specială 24 
Teologie Ortodoxă 
Pastorală 

25 TEOLOGIE 

Teologie Ortodoxă 
Didactică 

30 

Obligatorie 
 

ŞTIINŢE EXACTE Matematică-informatică 27 
ŞTIINŢE ECONOMICE Ştiinţe economice  27 
ŞTIINŢE UMANISTE ŞI 
SOCIALE 

Administraţie publică 10 
Opţională 
 

INGINERIE Inginerie 29 
Total   280 

 
Pentru a identifica nivelul de cunoştinţe însuşite de către studenţi în urma parcurgerii 

disciplinelor psihopedagogice obligatorii (Psihologia educaţiei, Introducere în pedagogie, 
Teoria şi metodologia curriculumului, Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi 
metodologia evaluării, Didactica specialităţii), cunoştinţe absolut necesare în realizarea 
eficientă a activităţii de practică pedagogică, am construit o probă de evaluare. 
 Proba de evaluare construită cuprinde întrebări din întreaga sferă a proiectării, 
realizării şi desfăşurării unui demers didactic. Ca structură itemii formulaţi sunt itemi de tip 
obiectiv (itemi cu alegere duală/dihotomici, itemi cu alegere multiplă/cu răspunsuri la 
alegere, itemi de tip pereche/de asociere) şi semiobiectiv (itemi cu răspuns scurt şi itemi de 
completare), instrucţiunile de aplicare fiind plasate la începutul probei. 
 Proba de evaluare cuprinde un număr de 30 de itemi, care pot fi împărţiţi pe cinci 
categorii, astfel: 

� Categoria I se referă la tematica proiectării activităţii didactice;  
� Categoria II surprinde problematica finalităţilor educaţionale; 
� Categoria III vizează problematica formelor de organizare a activităţii didactice, cu 

accent pe lecţie ca formă principală de organizare a activităţii didactice; 
� Categoria IV cuprinde itemi care vizează problematica strategiei didactice; 
� Categoria V vizează tematica evaluării didactice. 
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Pentru a identifica nivelul competenţelor metodologice formate până în momentul 
începerii practicii pedagogice am construit un chestionar. Chestionarul adresat studenţilor 
din anul III - Nivelul I, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, conţine 18 itemi atât deschişi cât şi închişi. Ca structură, chestionarul construit 
urmăreşte trei dimensiuni, cuprinzând mai multe variabile, astfel:  
 Dimensiunea A – Autoevaluarea /autoaprecierea capacităţilor didactice formate 
în urma parcurgerii disciplinelor psihopedagogice obligatorii. În cadrul acestei secţiuni 
avem 7 itemi, primii trei (itemi deschişi) urmărind identificarea percepţiei studenţilor 
asupra avantajelor şi dezavantajelor profesiei didactice, precum şi enunţarea aşteptărilor 
legate de activitatea de practică pedagogică. Aprecierea propriilor capacităţi 
psihopedagogice este vizată de itemii 4, 5, 6 şi 14 (itemi închişi). Aceşti itemi conţin 
variabile, subcategorii (a.....x) care abordează activitatea didactică în ansamblul ei.  
 Dimensiunea B – Autoaprecierea /autoevaluarea trăsăturilor de personalitate 
implicate în comportamentul didactic. În cadrul acestei secţiuni pot fi încadraţi şase itemi 
care urmăresc: identificarea măsurii în care studentului îi sunt caracteristice diverse aspecte 
ale personalităţii, aspecte care se referă atât la trăsături cognitive cât mai ales la trăsături 
relaţionale, în raport cu sine, ceilalţi şi cu activitatea desfăşurată; autoobservarea 
comportamentului pe parcursul unei secvenţe de comunicare (cuprinzând aspecte legate de 
comportamentul verbal,  nonverbal şi paraverbal); identificarea măsurii în care studenţii au 
fost obişnuiţi să îşi observe propriul comportament, în diferite situaţii. 
 Dimensiunea C – Percepţia asupra pregătirii psihopedagogice iniţiale şi a 
asumării rolului de cadru didactic, conţine patru itemii. Această dimensiune are ca scop 
surprinderea: nevoii de consiliere, suport, asistenţă în formarea competenţelor didactice; 
intenţionalităţii accesării unei cariere didactice; posibilele elemente „provocatoare” /dificile 
ale profesiei didactice. 

În urma aplicării instrumentelor de colectare a datelor (focus grupul, proba de 
evaluare, chestionarul adresat studenţilor,) s-au obţinut două tipuri de date: cantitative şi 
calitative, în funcţie de tipul întrebărilor adresate. Analizarea acestor date s-a făcut separat, 
iar apoi rezultatele acestor analize au fost analizate complementar. 
 În urma analizei cantitative şi calitative a datelor obţinute în etapa constatativă 
/preexperimentală a experimentului întreprins, s-au putut desprinde o serie de concluzii. 
 O parte a  studiului constatativ a constituit-o etapa de evaluare a cunoştinţelor cu 
caracter psihopedagogic. Am constatat că majoritatea subiecţilor au obţinut o performanţă 
apropiată de medie, iar o performanţă foarte scăzută sau foarte ridicată a fost obţinută de un 
număr relativ de subiecţi, rezultat întrucâtva previzibil şi care poate fi îmbunătăţit printr-o 
intervenţie eficientă. În ce priveşte corelaţia dintre autoevaluare şi evaluarea efectivă a 
cunoştinţelor, trebuie să constatăm că dintre dimensiunile autoevaluate de către subiecţii 
studiului doar autoevaluarea capacităţilor didactice corelează semnificativ, în sens pozitiv, cu 
performanţa obţinută la proba de cunoştinţe, ceea ce presupune şi indică faptul că studenţii 
care s-au autoevaluat corect, au obţinut şi rezultate peste medie la proba de evaluare. 
 De asemenea, raportat la datele obţinute în urma aplicării probei de evaluare am 
constatat că: 

� performanţa subiecţilor la proba de evaluare este la un nivel mediu (m=13,58), 
distribuţia rezultatelor apropiindu-se de forma unei distribuţii gaussiene; 

� în urma analizelor statistice mai aprofundate constatăm că cel mai mic scor la 
proba de evaluare s-a obţinut pe categoriile tematice forme de organizare a 
activităţii elevilor (unde m=0,29 / 40,7% dintre subiecţi oferind un singur 
răspuns corect din cele trei posibile), evaluare didactică (unde m=0,37 un număr 
semnificativ de subiecţi neoferind niciun răspuns corect, majoritatea dintre 
aceştia – 31,4% respectiv 33,6% oferind unul sau două răspunsuri corecte), 
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urmate de categoria tematică finalităţi educaţionale (m=0,44 /unde 37,1% dintre 
subiecţi au dat un sigur răspuns corect, din cele patru posibile); 

� raportat la relaţia dintre vârstă şi performanţa obţinută la proba de evaluare, am 
constatat că, cu cât vârsta este mai mare cu atât performanţa este mai ridicată; 

� constatăm o diferenţă a performanţei subiecţilor funcţie de caracterul obligatoriu 
sau opţional al cursului psihopedagogic, subiecţii care optează pentru cursurile 
DPPD obţinând o performanţă mai ridicată la proba de evaluare; 

� în ceea ce priveşte relaţia dintre performanţa la proba de evaluare şi specializarea 
subiecţilor, constatăm că studenţii de la specializările Educaţie Fizică şi Sport 
(m=8,92), Teologie Ortodoxă Pastorală (m=11,04), Teologie Ortodoxă Didactică 
(m=11,43), Inginerie (m=14,2) prezintă cele mai scăzute rezultate. 

 Studiul s-a concentrat de asemenea şi asupra capacităţii studenţilor intervievaţi de a 
proiecta demersul didactic, capacitate care a fost apreciată în urma autoevaluării celor 
intervievaţi. Raportat la datele obţinute din chestionarul adresat studenţilor se pot 
desprinde următoarele: 

� subiecţii prezintă disponibilitatea de a urma o carieră didactică, în ciuda 
numeroaselor dificultăţi şi dezavantaje percepute de ei raportat la profesia 
didactică, dar şi în ciuda percepţiei uşor denaturată în privinţa avantajelor şi 
dezavantajelor profesiei didactice. Această disponibilitate poate fi coroborată cu 
o cunoaşterea şi acceptare minimă a responsabilităţilor care decurg din 
exercitarea profesiei didactice; 

� se constată rezultate aparent contradictorii cu privire la încrederea în propriile 
capacităţi psiho-pedagogice, o parte a eşantionului prezentând o încredere 
exagerată în propriile capacităţi, neconfirmată însă de analiză, iar altă parte 
recunoscând o încredere redusă în punerea în practică a acestor capacităţi; 

� se constată de asemenea reticenţa studenţilor în a alege şi a implementa 
concepte şi metode noi, inovatoare de predare-învăţare-evaluare; 

� studenţii prezintă o capacitate redusă de a soluţiona o problemă pedagogică 
cu care nu s-au mai confruntat anterior sau a cărei rezolvare nu o cunosc 
nici cel puţin teoretic, ceea ce denotă o lipsă de creativitate care bineînţeles 
poate fi pusă pe seama lipsei de experienţă în activitatea didactică. În 
legătură directă cu acest aspect s-a constatat şi existenţa unui factor de 
stres generat de interacţiunea cu clasa de elevi, precum şi tendinţa de a 
depăşi situaţiile delicate şi conflictele pedagogice printr-un comportament 
autoritar; 

� mai poate fi evidenţiată o temere accentuată cu privire la procesele de evaluare 
la care urmează a fi supuşi, cu accent pe incapacitatea de a accepta o evaluare 
din partea elevilor; 

� disponibilitatea studenţilor pentru îmbunătăţirea pregătirii atât prin formarea 
iniţială, cât şi ulterior prin formare continuă;  

� în ceea ce priveşte relaţia dintre dimensiunile investigate şi specializarea 
subiecţilor, am constatat că studenţii de la facultăţile de Educaţie Fizică şi Sport 
(m=3,45), Teologie Ortodoxă Pastorală (m=3,41), Teologie Ortodoxă Didactică 
(m=3,43) consideră că au mai puţin formate capacităţile necesare proiectării şi 
desfăşurării unui demers didactic concret; 

� rezultate asemănătoare se constată şi în cazul autoaprecierii /autoevaluării 
capacităţii de a susţine un demers didactic, unde la specializarea Inginerie 
(m=3,64) se constată cea mai mică medie, urmată de specializarea Teologie 
Ortodoxă Pastorală cu m=3,76. 
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 Datele studiului constatativ au relevat faptul că mare parte a studenţilor care au 
participat la studiul, în ciuda tuturor dezavantajelor, dificultăţilor şi greutăţilor pe care le 
recunosc şi le anticipează raportat la profesia didactică, sunt totuşi dispuşi să urmeze 
această profesie. Faţă de această concluzie apreciem că este de datoria noastră să asigurăm 
premisele necesare pentru o pregătire substanţială şi concretă a viitoarelor cadre didactice, 
astfel încât la dificultăţile de ordin social şi economic cu care se vor confrunta în profesie, 
să nu se mai adauge şi dificultăţi legate de insuficienta pregătire teoretică sau practică, de 
acomodare cu mediul şcolii.  
 Încercând să sintetizăm concluziile desprinse în rândurile de mai sus, vom sublinia 
că se poate desprinde existenţa unor deficienţe în pregătirea studenţilor în ce priveşte trei 
componente principale. În primul rând, se constată o insuficientă înţelegere a unor 
concepte psihopedagogice, care are drept rezultat o temere a studenţilor în a aplica 
anumite metode sau activităţi didactice pe care nu le înţeleg în detaliu. Deloc surprinzător, 
ne referim aici la metode noi, moderne de predare, şi ajungem astfel la a doua componentă, 
strict legată de prima, şi anume reticenţa la nou, reticenţă care este generată de o 
insuficientă cunoaştere sau înţelegere a ceea ce înseamnă organizarea, proiectarea şi 
aplicarea unui demers didactic.  
 În fine, o a treia deficienţă constată este o prea mare încredere în propriile 
capacităţi, încredere care din păcate nu este justificată şi care poate să aibă un efect 
negativ asupra performanţei studenţilor în activitatea de practică pedagogică. Ne 
aflăm în situaţia în care studenţii au impresia că „ştiu” tot ceea ce le este necesar 
pentru desfăşurarea eficientă a acestei activităţi, însă pe măsură ce se lovesc de 
dificultăţile şi particularităţile practicii pedagogice observă că de fapt „nu ştiu” tot 
ceea ce trebuia „să ştie”.  
 În urma aplicării metodelor de investigaţie descrise deja, a colectării, prelucrării şi 
interpretării datelor preexperimentale şi elaborării concluziilor s-a definitivat designul 
experimentului formativ. 

Capitolul al VII-lea MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE A COMPETENŢELOR 
METODOLOGICE ÎN CADRUL DISCIPLINEI PRACTICĂ PEDAGOGICĂ - 
EXPERIMENTUL FORMATIV prezintă designul experimentului formativ propus de noi. 

Etapele experimentului formativ propus reprezintă o continuare firească a sub-
etapelor parcurse deja în cadrul etapei constatative /preexperimentale, între acesta şi etapa 
formativă existând o continuitate şi o complementaritate intrinsecă. Designul experimental 
gândit de noi a presupus parcurgerea următoarelor sub-etape: 

� Sub-etapa I - analiza rezultatelor şi concluziilor experimentului constatativ 
/preexperimental, reconfigurarea designului experimental - elaborarea de noi ipoteze, 
alegerea unor noi metode şi instrumente, elaborarea şi detalierea planului experimental – 
ianuarie 2009; 

� Sub-etapa a II -a - stabilirea eşantionului de subiecţi (grupul de control şi grupul 
experimental), pe baza rezultatelor cercetării constatative privind formarea 
competenţelor metodologice ale studenţilor modulului pedagogic, dintre cei 280 de 
subiecţi participanţi la pretest, astfel încât între eşantioanele de subiecţi să existe o 
echivalenţă dată nu atât de caracteristicile exterioare (obligativitatea sau 
neobligativitatea modulului pedagogic, anul de studii etc.) cât mai ales de nivelul 
competenţelor metodologice şi a nivelului de cunoştinţe teoretice identificate în 
cercetarea constatativă – ianuarie 2009; 

� Sub-etapa a III-a  derularea experimentului formativ. În cadrul acestei etape 
eşantioanele experimentale au fost „antrenate ” sistematic şi riguros în programul 
de intervenţie gândit cu scopul dezvoltării competenţelor metodologice. Studenţii au fost 
implicaţi în activităţi de autocunoaştere, au fost stimulaţi să-şi proiecteze, organizeze şi 
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autoevalueze activitatea didactică pe care o vor desfăşura pe parcursul practicii 
pedagogice, cu ajutorul metodelor şi instrumentelor aplicate de cadrele didactice în 
timpul seminariilor din cadrul disciplinelor pedagogice – februarie - mai 2009; 

� Sub-etapa a IV-a post-experimentală a constat în aplicarea chestionarului adresat 
studenţilor, precum şi a probei docimologice atât studenţilor din eşantionul 
experimental cât şi celor din eşantionul de control, pentru e evidenţia evoluţia, 
involuţia sau stagnarea studenţilor din punctul de vedere al formării competenţelor 
metodologice precum şi a nivelului de cunoştinţe necesare desfăşurării activităţii 
didactice, pe de o parte faţă de momentul  experimentului constatativ şi pe de altă 
parte din prisma eşantioanelor experimentale sau de control – iunie 2009; 

� Sub-etapa a V -a – analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute, realizarea 
comparaţiilor între eşantioane raportat la momentele pre-testului şi post-testului – 
iunie-septembrie 2009; 

� Sub-etapa a VI-a retestul sau verificare la distanţă  a fost realizată după un interval de 
timp mai mare, pentru a verifica durabilitatea, trăinicia achiziţiilor studenţilor, deoarece 
s-a urmărit dezvoltarea unor competenţe care presupun o evoluţie în timp, consolidarea 
acestora ca o condiţie a utilizării acestor competenţe în activitatea didactică viitoare – 
octombrie 2009 (precizăm că studenţii cuprinşi în eşantionul experimental îşi 
realizează pregătirea universitară pe parcursul a patru ani de studii); 

� Sub-etapa a VII-a Elaborarea concluziilor finale ale cercetării – noiembrie 2009;  
În elaborarea scopului şi obiectivelor experimentului formativ am pornit de la 

câteva premise şi consideraţii: 
� Cadrele didactice este necesar să fie deschise la schimbare. Voinţa de a schimba 

este strâns legată de alte calităţi ale profesorului şi anume: planificare flexibilă, 
independenţă în luarea deciziilor, evaluare critică a materialelor didactice şi 
capacitatea de a schimba şi dezvolta conţinutul programei în mod eficient. 

� În organizarea şi realizarea procesului de predare-învăţare este necesară 
stabilirea de relaţii interpersonale profunde şi utilizarea unor competenţe 
metodologice şi interrelaţionale. Precizăm că, pe parcursul studiului 
experimental, prin competenţe metodologice înţelegem competenţa de 
proiectare a demersului instructiv-educativ şi competenţa de conducere a 
procesului instructiv-educativ. Pentru a asigura implicarea activă a elevilor în 
procesul de învăţare, profesorii trebuie să interacţioneze cu ei mult mai mult 
decât se întâmplă pe parcursul unei sesiuni de predare-învăţare tradiţionale. 

� Pentru a organiza procesul de predare-învăţare, profesorii trebuie să gândească 
critic şi independent, deoarece nu se mai pot limita la a preda strict după 
indicaţiile programei şcolare. Ei vor trebui să decidă atât asupra formei cât şi a 
conţinutului învăţării. 

 Astfel că scopul demersului nostru formativ este determinarea reperelor 
epistemologice şi praxiologice pentru formarea competenţelor metodologice la studenţii 
DPPD prin disciplina Practică pedagogică. 

Concluziile studiului constatativ au dus la formularea următoarelor obiective ale 
experimentului formativ: 

O.1. crearea contextului pedagogic facilitator pentru formarea optimă a 
competenţelor metodologice în cadrul disciplinei Practică pedagogică 
O.2. conştientizarea importanţei activităţii de practică pedagogică prin prezentarea 
efectelor benefice pe care aceasta le presupune, inclusiv posibilităţile de a depăşi 
tracul (reducerea stresului) iniţial generat de contactul cu clasa, într-un mediu 
controlat şi sub supravegherea şi ajutorul unui mentor; 
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O.3. creşterea disponibilităţii pentru implementarea unor elemente cu caracter de 
noutate şi acceptarea criticilor inerente aplicării unor metode sau concepte inovatoare; 
O.4. dezvoltarea siguranţei şi încrederii în propriile capacităţi psiho-pedagogice. 

Identificarea scopului şi a obiectivelor experimentului formativ a fost urmată 
de formularea următoarei ipoteze: Dacă, în procesul pregătirii psihopedagogice 
iniţiale a viitorilor profesori, utilizăm metode ca autoscopia, jocul de rol, simularea, 
exerciţiul, atunci vom constata îmbunătăţirea nivelului cunoştinţelor teoretice 
precum şi a competenţelor metodologice (proiectarea instruirii şi conducerea 
procesului instructiv-educativ). 

Pentru selectarea subiecţilor experimentului formativ am folosit în principal rezultatele 
cercetării constatative urmărind să asigurăm o echivalenţă între grupul de control şi grupul 
experimental din punctul de vedere al dimensiunilor investigate. Subiecţii experimentului 
formativ au fost selectaţi dintre aceia care au fost cuprinşi în cercetarea constatativă, criteriul de 
selecţie fiind reprezentant de apartenenţa la o anumită grupă de studiu.  

Astfel, din totalul de 280 de subiecţi incluşi în eşantionul studiului preexperimental 
/constatativ, din cadrul specializărilor menţionate mai sus (vezi tabelul nr.3.), 60 de 
subiecţi au fost incluşi în cadrul grupului de control şi 60 de subiecţi în cadrul grupului 
experimental utilizându-se tehnica eşantioanelor echivalente. Pentru facilitarea gestionării 
programului formativ subiecţii vor fi împărţiţi în funcţie de caracterul obligatoriu sau 
opţional al modulului psihopedagogic. De asemenea menţionăm că  studenţii sunt în anul 
al III-lea al Nivelului I de pregătire psihopedagogică (nivel care pregăteşte cadre didactice 
pentru învăţământul obligatoriu). 
 
Tabelul nr. 3.   Repartizarea  subiecţilor în etapa experimentului formativ 
Participarea 
la cursurile 
modulului 
pedagogic 

Facultatea Specializarea Grup 
experimental 

Grup de 
control 

Nr. 

EDUCAŢIE 
FIZICĂ ŞI SPORT 

Educaţie fizică şi 
sport 

10 10 20 

Teologie Ortodoxă 
Pastorală 

10 10 20 

Obligatorie 

TEOLOGIE 

Teologie Ortodoxă 
Didactică 

15 15 30 

ŞTIINŢE 
ECONOMICE 

Ştiinţe economice  10 10 20 Opţională 
 

INGINERIE Inginerie 15 15 30 
Total 60 60 120 
Procentaj 

 
50 50 100% 

 
Disciplinele de studiu, care au constituit obiectul eşantionului de conţinut, au fost: 

disciplina Practică pedagogică (în concordanţă cu Planul de învăţământ al 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Aurel 
Vlaicu” Arad) precum şi arii tematice din cadrul disciplinelor psiho-pedagogice obligatorii 
studiate anterior (Teoria şi metodologia instruirii şi a evaluării, Didactica specialităţii), ca: 
taxonomia obiectivelor pedagogice: Finalităţile educaţionale: ideal, scop, obiective.  
Operaţionalizarea obiectivelor unei lecţii din cadrul fiecărei arii curriculare; strategia 
didactică: criterii de alegere a metodelor didactice, a formelor de organizare, a 
modalităţilor de evaluare; metodologia didactică, sistemul metodelor de predare-învăţare; 
interactivitatea în învăţare, metode de învăţare activă; forme de organizare a activităţii 
didactice; proiectarea didactică la nivel macro şi micro; metodologia evaluării, metode 
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tradiţionale de evaluare, instrumente de evaluare; tipuri de itemi, realizarea de probe 
de evaluare cu itemi obiectivi şi semiobiectivi; metode alternative şi complementare 
de evaluare: portofoliul, proiectul, autoevaluarea, investigaţia etc. Cu ajutorul acestor 
capitole şi teme s-a urmărit realizarea atât a obiectivelor specifice disciplinelor de 
mai sus cât şi a obiectivelor  experimentului formativ. 

Intervenţia pedagogică de optimizare a procesului formării competenţelor 
metodologice la studenţii din cadrul DPPD, viitoare cadre didactice, vizează dezvoltarea 
unor competenţe specifice unor activităţi de învăţare prezentate în tabelul nr.4.: 
 
Tabelul nr. 4. Competenţe specifice şi activităţi de învăţare – intervenţia pedagogică 

 
COMPETENŢE GENERALE: 
PROIECTAREA INSTRUIRII 

CONDUCEREA PROCESELOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE 
 

COMPETENŢE 
SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE METODE DE 
PREDARE - 
ÎNVĂŢARE 

METODE 
DE 

EVALUARE 
Utilizarea adecvată a 
conceptelor şi 
teoriilor din ştiinţele 
educaţiei (abordări 
interdisciplinare, 
didactica generală şi a 
specialităţii, 
psihologie, filozofia 
educaţiei, noile 
educaţii în „societatea 
cunoaşterii” ) 

� Realizarea unui dicţionar 
/glosar care să conţină 
cel puţin 15 termeni 
pedagogici 

� Exerciţiul de reflecţie  
„Eu ca profesor!” 

� Construirea unui profil 
de competenţă al 
cadrului didactic. 

 

Problematizarea 
Explicaţia 
 
 
Exerciţiul 
 

Observarea 
sistematică 
 
 
Analiza 
SWOT 
 

Aplicarea conceptelor 
şi teoriilor moderne 
privind formarea 
capacităţilor de 
cunoaştere  
 

� Identificarea, în 
programele şcolare şi în 
manuale a 
simplificărilor, a 
erorilor, a cunoştinţelor 
„savante” care urmează 
să fie transpuse didactic; 

� Elaborarea unor variante 
de prezentare a aceluiaşi 
mesaj în forme diverse 

 

Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 
„Tradiţional 
versus modern” 

Analiză 
SWOT 
 
 
Interevaluare 
 
 
Observaţia 
sistematică 
 

Proiectarea 
conţinuturilor 
instructiv-educative 

� Activităţi de proiectare 
curriculară la nivel 
macro şi micro: 
Proiectare anuală, 
Proiectul unei unităţi de 
învăţare din trunchiul 
comun-obligatoriu, 
Proiectul unei unităţi de 
învăţare din CDS, 

Problematizarea 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaţie 
sistematică 
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Proiecte de lecţie 
� Exerciţii de 

operaţionalizare a 
obiectivelor educaţionale 

� Proiectarea şi realizarea 
unor lecţii de diferite 
tipuri.  

� Discuţii de analiză a 
lecţiilor simulate 

 

 
Exerciţiul 
 
 
Simularea 
 
 
Autoscopie 

 
 
Grilă de 
autoevaluare 
 
 
Jurnalul de 
autoreflecţie 

Organizarea adecvată a 
activităţilor didactice 
în funcţie de tipul de 
lecţie dominant  

� Activităţi de analiză a 
tipurilor de lecţii 
/variante ale acestora 

� Simularea unor secvenţe 
de lecţii (pe diferite 
tipuri şi variante) 

� Propunerea unor 
secvenţe de învăţare 
utilizând modalităţile de 
organizare a activităţii 
elevilor (frontal, pe 
grupe, individual) 

� Proiectarea a diferite 
tipuri de probe de 
evaluare: comune, 
pentru toţi elevii, şi cu 
caracter diferenţiat; 

� Elaborarea unor secvenţe 
de exerciţii intermediare, 
de natură să le permită 
elevilor să-şi 
autoevalueze progresul 

 

Explicaţia 
 
 
Simularea 
 
 
 
Simularea 
Autoscopia 
 
 
 
 
 
Exerciţiul 
 
 
 
 
Exerciţiul 

Interevaluare 
 
 
 
 
 
 
Jurnalul 
reflexiv 
 
 
 
 
 
Portofoliul 

Utilizarea metodelor şi 
strategiilor de predare 
adecvate 
particularităţilor 
individuale/de grup, 
scopului şi tipului 
lecţiei  

� Elaborarea unor variante 
de lucru care să ţină 
seama de diferenţele 
individuale; 

� Exerciţii de identificare 
a unor strategii de 
motivare şi stimulare a 
elevilor 

� Conceperea modului de 
organizare a activităţii 
elevilor în funcţie de 
situaţia de învăţare 

 

Joc de rol „Cine 
ne sunt elevii”? 
Dezbaterea 
 
 
Exerciţiul 
„Creativitate în 
predare-învăţare” 

Interevaluare 
 
 
 
Observaţie 
sistematică 
 
 
 
Jurnalul 
reflexiv 

Stabilirea materialelor 
şi auxiliarelor 
didactice utilizate în 
activităţile de învăţare  

� Conceperea unui 
material didactic 
personal, absolut necesar 
în predarea unei 

Modelarea 
 
 
Exerciţiul 

Observarea 
sistematică 
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lecţii/sistem de lecţii la 
disciplina de specialitate 

Realizarea activităţilor 
instructiv educative 

� Parcurgerea activităţilor 
de practică observativă, 
practică efectivă 

� Exerciţii de evaluare 
critică a propriilor 
prestaţii didactice 

 

Proba practică Portofoliul 
 

 
În cele 10 de săptămâni ale intervenţiei pedagogice, respectiv practică 

pedagogică şi activităţi complementare, în cadrul cărora s-a desfăşurat experimentul 
formativ, în activităţile realizate cu subiecţii din cadrul grupului experimental, au fost 
folosite diverse metode şi instrumente (exerciţiul, jocul de rol, autoscopia, simularea 
etc.) pentru optimizarea formării competenţelor metodologice şi îmbunătăţirea 
nivelului cunoştinţelor psihopedagogice acestora.Astfel, studenţii cuprinşi în 
eşantionul experimental, spre deosebire de studenţii cuprinşi în grupul de control, au 
participat la activităţi în care au fost folosite aceste metode şi instrumente, fie aplicate 
de profesor, fie autoaplicate de către student.  

Capitolul al VIII-lea ANALIZA, PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR 
EXPERIMENTALE FURNIZATE DE PRETEST, POSTTEST ŞI RETEST prezintă datele 
furnizate de experimentul formativ. 

Prelucrarea datelor s-a realizat în mai multe etape. Astfel, în prima etapă s-a analizat 
eficienţa programului de intervenţie prin compararea rezultatelor grupului experimental şi a 
grupului de control în faza de pretest şi posttest. Apoi, pentru a se vedea dacă există o 
persistenţă în timp a efectelor obţinute în cazul grupului experimental, s-au realizat 
comparaţiile rezultatelor din faza de posttest cu cele din faza de retest. 

Experimentul a debutat cu etapa pretestului a cărei scop a fost determinarea 
eventualelor diferenţe existente între cele două grupuri, experimental şi de control. 
Analiza rezultatelor pretestului ne-a permis să evidenţiem faptul că între grupul 

experimental şi grupul de control nu au existat diferenţe semnificative la niciuna 
dintre dimensiunile investigate, deci experimentul formativ putea porni de la premisele 
echivalenţei între cele două grupuri. Această omogenitate a valorilor între cele două 
grupuri în faza pretestului este de natură să ne asigure garanţia că rezultatele obţinute 
ulterior în faza de posttest şi retest prezintă relevanţă, eventualele diferenţe constatate 
în fazele ulterioare putând fi în situaţia noastră doar un rezultat al intervenţiei 
concepute şi implementate. 
 La sfârşitul intervenţiei formative, subiecţilor din ambele grupuri le-au fost 
reaplicate proba de evaluare şi chestionarul. 

După cum s-a constatat, au existat diferenţe semnificative statistic între 
performanţele grupului de control şi cele ale grupului experimental în etapa post-testului.  

Analizând rezultatele posttestului la proba de evaluare (vezi tabelul nr.5.) se 
poate observa că deşi se constată diferenţe semnificative la toate categoriile analizate, 
putem cu uşurinţă observa existenţa unor diferenţe importante, mai mari de un punct 
pentru categoriile finalităţi şi strategii didactice, adică la aspectele care presupun un 
nivel mai ridicat de abstractizare din partea subiecţilor. Se poate astfel aprecia că 
deschiderea studenţilor spre astfel de concepte şi domenii este rezultatul intervenţiei 
la care au participat. 
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Tabelul nr.5. Valorile medii pentru proba de evaluare în faza de pretest şi posttest 

 
 proiectare 

didactică 
finalităţi tipuri lecţii strategii 

didactice 
metodologie 

didactică 
forme de 

organizare 
a activităţii 

evaluare total 

G0 pretest 3,47 2,28 1,25 5,27 3,77 1,50 1,80 14,85 
G0 posttest 5,30 1,71 1,85 6,85 4,60 2,25 1,93 18,30 
Ge pretest 3,75 1,92 1,30 5,17 3,73 1,43 1,42 14,28 
Ge posttest 5,98 3,01 2,78 8,05 5,71 2,33 3,05 23,80 
 

Rezultatele din etapa posttestului ne arată că s-a reuşit în cursul intervenţiei o 
îmbunătăţire a capacităţii studenţilor de a-şi evalua obiectiv aceste aspecte (vezi tabelul 
nr.6.). Se constată astfel că cea mai mare evoluţie se observă în privinţa autoevaluării 
trăsăturilor de personalitate raportat la grupul de control (t=-6,043 la p=.000), urmată de 
autoevaluarea capacităţilor didactice (t=-3,283 la p=.001). 
 
Tabelul nr.6. Valorile medii pentru dimensiunile chestionarului în faza de pretest şi posttest 

 
 autoevaluarea 

capacităţilor didactice 
autoevaluarea 

trăsăturilor de personalitate 
percepţia asupra 

pregătirii psihopedagogice 
G0  pretest 3,44 3,77 2,35 
G0 posttest 3,39 3,50 2,43 
Ge pretest 3,40 3,76 2,35 
Ge posttest 3,66 3,94 2,56 

  
Putem afirma pe baza datelor oferite de comparaţiile dintre grupul experimental şi 

grupul de control în pretest şi posttest, precum şi a comparaţiilor între rezultatele dintre 
posttest şi pretest pentru ambele grupuri, rezultă că există diferenţe semnificative în posttest 
între grupul experimental şi grupul de control, iar aceste diferenţe nu se datorează 
evoluţiei fireşti a grupului.  

Acest lucru înseamnă că, în procesul pregătirii psihopedagogice iniţiale, 
antrenarea studenţilor în activităţi diferite şi utilizarea unor strategii specifice (metode, 
instrumente, forme de organizare) a avut ca efect creşterea nivelului cunoştinţelor 
psihopedagogice teoretice, precum şi îmbunătăţirea competenţelor metodologice 
(proiectarea instruirii, conducerea proceselor instructiv-educative). 

Succesul intervenţiei este relevat şi de rezultatele obţinute în etapa retestului. Un 
indicator al intervenţiei reuşite îl reprezintă şi menţinerea rezultatelor pozitive în timp. 
Ceea ce s-a putut constata analizând valorile obţinute în această etapă (vezi tabelul nr.7.), 
este că în general nu doar progresul observat în etapa posttestului s-a menţinut constant, ci 
mai mult performanţele studenţilor din grupul experimental au continuat să evolueze chiar 
şi după terminarea intervenţiei.  
 
Tabelul nr.7. Valorile medii pentru dimensiunile probei de evaluare şi a dimensiunilor 

chestionarului în cazul grupului experimental (posttest-retest) 

 
 proiectare 

didactică 
finalităţi tipuri 

lecţii 
strategii 
didactice 

evaluare total autoevaluarea 
capacităţilor 

didactice 

autoevaluarea 
trăsăturilor 

de 
personalitate 

percepţia 
asupra 

pregătirii 
psihopedagogice 

posttest 5,98 3,01 2,78 8,05 3,05 23,80 3,40 3,76 2,35 
retest 6,17 3,12 3,10 8,40 3,15 34,28 3,44 3,67 2,59 
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 Rezultatele retestului sunt confirmate şi de rezultatele obţinute în urma 
aplicării instrumentului Q-sort, în urma interpretării acestor rezultate constatând că 
subiecţii au ierarhizat oarecum previzibil dimensiunile tehnicii Q-sort, „simţind” că 
stăpânesc mai bine conducerea activităţii didactice, rolurile pe care şi le pot asuma 
în procesul instructiv-educativ, precum şi calităţile personale „cerute” unui cadru 
didactic. Ei se depărtează într-o mai mare măsură de categoria proiectarea instruirii 
considerând-o probabil o activitate greoaie, dificilă.  
 Luând în considerare rezultatele prezentate, constatând de asemenea că:  

� în cazul grupului experimental avem diferenţe semnificative la un prag de 
semnificaţie p<.05 sau p<.01 pentru toate variabilele dependente din cadrul 
experimentului formativ (performanţa obţinută la proba docimologică, cu toate 
dimensiunile vizate; autoevaluarea /autoaprecierea capacităţilor didactice formate 
în urma parcurgerii disciplinelor psihopedagogice obligatorii; autoaprecierea 
/autoevaluarea trăsăturilor de personalitate implicate în comportamentul didactic; 
percepţia asupra pregătirii psihopedagogice iniţiale şi a asumării rolului de cadru 
didactic), în timp ce în cazul grupului de control există diferenţe semnificative între 
pretest şi posttest doar în ceea ce priveşte variabila dependentă - percepţia asupra 
pregătirii didactice,  

� în faza de retest, la nivelul grupului experimental, se constată menţinerea 
rezultatelor din posttest; 

 putem concluziona că ipoteza  „Dacă, în procesul pregătirii psihopedagogice 
iniţiale a viitorilor profesori, utilizăm metode ca autoscopia, jocul de rol, simularea, 
exerciţiul, atunci vom constata îmbunătăţirea nivelului cunoştinţelor teoretice precum şi a 
competenţelor metodologice (proiectarea instruirii şi conducerea procesului instructiv-
educativ)” este validă şi programul de intervenţie a fost eficient.  

 

Concluzii  
Pentru îndeplinirea la un înalt nivel de performanţă şi eficienţă a activităţii sale 

complexe, profesorul trebuie să-şi formeze în cadrul pregătirii psihopedagogice iniţiale şi 
să manifeste o gamă variată de competenţe care să se armonizeze în orice situaţie 
pedagogică reală. În această direcţie, un cadru didactic responsabil şi eficient nu poate 
coborî sub nivelul unor standarde impuse de profesionalismul în domeniu. 

Menirea procesului de învăţământ, în etapa actuală, este de a forma competenţe, 
care, la rândul lor, să genereze valoare şi performanţă. 

Viitorul profesor este expus unor influenţe multiple, la rândul său influenţând pe 
alţii. Modul în care acesta se manifestă şi interacţionează cu cei din jur îl identifică şi-l 
poziţionează într-un cadru specific care să-i atragă şi să-i responsabilizeze pe elevi în 
activitatea pe care o desfăşoară. Acest aspect devine realizabil printr-un conţinut al 
predării adecvat, fundamentat ştiinţific şi expus în conformitate cu obiectivele şi 
sarcinile propuse. 

În baza cercetării pe care am întreprins-o privind optimizarea procesului de 
formare a competenţelor metodologice a viitorilor profesori, prin activităţile de practică 
pedagogică, prin instrumentele de analiză şi apreciere a activităţii studenţilor, cât şi 
prin rezultatele obţinute în urma implementării acestor instrumente, se impune 
generalizarea datelor obţinute într-o direcţie benefică procesului instructiv-educativ din 
facultăţile cu profil didactic. 

Prezentăm în continuare (vezi tabelul nr.8.) un inventar al competenţelor şi 
capacităţilor didactice formate în urma demersului experimental întreprins, în cazul 
subiecţilor cuprinşi în grupul experimental: 
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Tabelul nr.8. Competenţe şi capacităţi formate prin experimentul formativ 

 
Proiectarea procesului instructiv-educativ 

� capacitatea de a realiza obiective cognitive, afective şi motorii 
� capacitatea de a operaţionaliza un obiectiv de referinţă 
� capacitatea de accesibiliza conţinuturile 
� capacitatea de a utiliza metode activ-participative 
� capacitatea de a alege metodele în concordanţă cu obiectivele şi conţinuturile stabilite 
� capacitatea de a utiliza metode conversative 
� capacitatea de a utiliza metoda învăţării prin descoperire 
� capacitatea de a utiliza mijloace didactice variate 
� capacitatea de a confecţiona mijloace didactice 
� capacitatea de a utiliza mijloace audio-video 
� capacitatea de a utiliza mijloace informatice 
� capacitatea de a proiecta activităţi de muncă individuală 
� capacitatea de a organiza activităţi de muncă frontală 
� capacitatea de a alege modalităţi de evaluare adecvate 
� capacitatea de a elabora o probă de cunoştinţe 
� capacitatea de a proiecta secvenţe de învăţare în concordanţă cu timpul 

disponibil 
Conducerea procesului instructiv-educativ 

� comunicarea clară şi atractivă a obiectivelor activităţii 
� discutarea obiectivelor cu elevii 
� utilizarea metodelor proiectate 
� organizarea clasei în activităţi frontale 
� explicarea diverselor fenomene, procese, principii, noţiuni 
� adresarea de întrebări ajutătoare 
� oferirea de exemple clarificatoare 
� implicarea elevilor în activităţi care solicită efort propriu de învăţare 
� stimularea elevilor prin întrebări deschise 
� încurajarea elevilor prin feedback pozitiv 

Rolurile adoptate în relaţia cu elevii 
� emiţător de mesaje educaţionale 
� receptor de mesaje educaţionale 
� facilitator în rezolvarea unor sarcini 
� evaluator al performanţelor elevilor 

Aspecte personale 
� observarea propriului comportament 
� gândirea logică 
� plăcerea de a lucra cu elevii 
� sensibilitatea la problemele elevilor 
� rezistenţa la stres 

 
Unul din scopurile urmărite de acestui studiu, după cum se poate observa încă 

din titlul lucrării, a fost acela de a identifica efectele intervenţiei propuse de noi 
asupra pregătirii iniţiale a studenţilor pentru cariera didactică. Concluziile acestui 
studiu relevă existenţa unui impact pozitiv al măsurilor întreprinse în cadrul etapei 
experimentale asupra pregătirii viitoarelor cadre didactice, efectele putând fi grupate 
în trei categorii. 



Pregătirea iniţială a studentului pentru profesia didactică 

 22 

În primul rând, din analiza comparativă a rezultatelor grupului de control şi a 
grupului experimental, rezultă că nivelul competenţelor didactice pentru studenţii 
care au participat la acest studiu este în mod clar superior celui constatat în cazul 
grupului de control. Putem afirma astfel că studenţii care au beneficiat de intervenţie 
au un nivel de pregătire temeinic, beneficiind astfel de un avantaj net în cursul 
pregătirii iniţiale pentru cariera didactică. 
 Un al doilea aspect constatat se referă la accelerarea ritmului de formare a 
noilor competenţe. Pe lângă nivelul ridicat de cunoştinţe acumulate de studenţii care 
au făcut parte din grupul experimental raportat la cei din grupul de control observăm 
o scădere constantă a intervalului de timp necesar pentru asimilarea noilor informaţii. 
Apreciem că acest efect este rezultatul aplicării unor metode noi de predare în cadrul 
intervenţiei care, pe lângă faptul că sunt mai eficiente faţă de cele tradiţionale, mai au 
un efect şi anume acela că au un caracter de atractivitate mai pronunţat pentru 
student, fapt ce îl determină să se aplece cu mai mult interes asupra pregătirii sale 
psihopedagogice. 
 În fine, trebuie menţionat că pe lângă cele două efecte descrise mai sus, etapa 
retestului confirmă şi un al efect al intervenţiei asupra pregătirii iniţiale a studenţilor şi 
anume sustenabilitatea ridicată în timp a nivelului iniţial de pregătire. Astfel, nivelul 
constatat al competenţelor didactice la momentul finalizării etapei intervenţiei s-a păstrat 
ridicat în cazul subiecţilor grupului experimental pe o perioadă îndelungată de timp, acest 
aspect fiind confirmat de rezultatele din etapa retestului. De asemenea accelerarea 
ritmului de asimilare a noilor competenţe identificat s-a păstrat după finalizarea 
experimentului, sau chiar mai mult, s-a putut evidenţia, în unele cazuri, o creştere 
continuată subsecventă etapei experimentului. Şi acest efect este rezultatul creşterii 
atractivităţii pregătirii didactice iniţiale prin introducerea unor metode noi, inovatoare de 
natură a-l implica direct pe student în activitatea sa de formare şi de a-i da posibilitatea 
de a putea constata personal valoarea practică a pregătirii sale teoretice. 

 
 

Posibile soluţii pentru îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării 
practicii pedagogice 

 
Din păcate nu există o „reţetă generală şi corectă” de pregătire iniţială a 

cadrelor didactice, această pregătire fiind necesar a fi susceptibilă de a se adapta 
oricărei variaţii în evoluţia societăţii. Numai în acest fel putem spera că viitoarele 
cadre didactice vor fi în măsură să facă faţă cu succes situaţiilor cu care se vor 
confrunta în viitoare lor carieră.  
 Situaţia existentă în instrumentele didactice, în curriculumul /programele 
universitare analizate este marcată de unele lipsuri şi disfuncţionalităţi, dintre care pot 
fi semnalate: 

� insuficienţa instrumentelor puse la dispoziţia studenţilor (grile de observare 
/formare, fişe, modele de acţiune, îndrumătoare etc.), ceea ce se reflectă 
adesea în lipsa de rigoare organizatorică a practicii pedagogice a studenţilor, 
viitori profesori; 

� relativă lipsă de legătură între teoria şi practica pedagogică şi, adeseori, 
stereotipia, caracterul uniform şi uniformizat al strategiilor utilizate; 

� prioritatea cognitivă a proiectării lecţiilor de probă şi finale, importanţa 
excesivă acordată conţinutului ştiinţific al lecţiei (de cele mai multe ori 
"netratat" pedagogic), în defavoarea aspectelor metodologice; 
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� ponderea nejustificată a însuşirii pasive, contemplative şi prin încercare-eroare 
a comportamentelor pedagogice şi a tehnicilor efective de lucru cu elevii, la 
viitorii profesori;  

� practica observativă cvasinestructurată şi proiectarea grăbită şi superficială a 
lecţiilor de probă rămânând adesea principalele modalităţi de pregătire 
psihopedagogică iniţială.  

În urma tuturor acestor considerente şi a demersului investigativ-educativ 
realizat de noi, considerăm necesar a propune un posibil demers practic de formare 
a competenţelor metodologice, în cadrul pregătirii psihopedagogice iniţiale, în 
general şi a activităţilor de practică pedagogică, în special, urmărindu-se cinci 
componente, după cum urmează: 

� componenta epistemologică, reprezentând baza teoretică constituită din teorii, 
legi, concepte, paradigme pedagogice referitoare la competenţa didactică; 

� componenta teleologică implică obiectivele curriculare de formare a 
competenţelor metodologice transpuse din punct de vedere pedagogic la nivelul 
obiectivelor de cunoaştere/aplicare/integrare specifice activităţii didactice; 

� componenta de conţinut, urmărind structura Planului de învăţământ a modulului 
psihopedagogic, precum şi activităţile complementare şi de autoformare 
propuse pentru disciplina Practică pedagogică; 

� componenta metodologică, implică realizarea activităţilor de învăţare în 
cadrul practicii pedagogice şi a activităţilor complementare utilizându-se 
metode didactice ca: jocul de rol, autoscopia, simularea, exerciţiul, 
modelarea etc.; 

� componenta evaluativă reprezentând asigurarea feed-back-ului continuu şi 
permanent, prin intermediul unor metode şi instrumente de evaluare ca: 
portofoliul, jurnalul de reflecţie, jurnalul de formare, autoevaluarea, 
interevaluarea etc. 

Acest posibil demers practic de formare a competenţelor metodologice, relaţiile 
care se stabilesc între cele cinci componente, sunt ilustrate în figura 1. 
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Figura 1. Demersul practic de formare a competenţelor metodologice 
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O altă posibilă soluţie de remediere a situaţiei în care se află practica 
pedagogică ar putea fi intenţia Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, care, în 
proiectul Codului Educaţiei a introdus o prevedere conform căreia absolvenţii ciclului 
Bologna sunt obligaţi să efectueze un an de stagiu în învăţământ, ca suplinitor, unde 
vor avea cate un mentor, un profesor cu experienţă, care le va urmări pregătirea 
pedagogica şi metodica, dar si vocaţia de cadru didactic. De asemenea se precizează că 
la sfârşitul acestui an de stagiu se va susţine un examen compus din doua etape: în 
prima etapa, eliminatorie, sunt evaluate competenţele practice de didactică şi de 
comportament cu elevii clasei, de către mentor, printr-o evaluare şi prin trei inspecţii pe 
care inspectoratul le face la clasa pe parcursul anului. Daca promovează etapa evaluării 
practice, urmează etapa a doua, a evaluării teoretice a competentelor psihopedagogice, 
făcută de universitate, pe baza unei lucrări. 
 Considerăm că acest an suplimentar de activitate efectivă la catedră ar putea fi o 
soluţie pentru îmbunătăţirea pregătirii iniţiale din punct de vedere pedagogic, studentul 
„stagiar” luând contact zi de zi cu tot ceea ce presupune activitatea într-o şcoală. Însă 
această soluţie depinde exclusiv de voinţa şi disponibilitatea forţelor politice de a aloca 
resursele financiare şi umane necesare unui astfel de demers. 
  De asemenea, o altă soluţie ar putea fi propunerea de către universităţi absolvenţilor 
de facultăţi cu profil didactic sau a absolvenţilor Departamentului pentru Pregătirea 
personalului Didactic (în regim postuniversitar) a unui master didactic care să aibă ca 
principal obiectiv profesionalizarea cadrelor didactice, pe de-o parte, iar pe de altă parte, o 
mai bună pregătire practică a absolvenţilor, viitori profesori. 
 Această pregătire practică mai bună vizează faptul că practica pedagogică va avea o 
durată mai mare şi va include activităţi gradate, corelate cu pregătirea teoretică: 

� un număr mai mare de asistenţă la orele mentorilor, urmate de analiza 
pertinentă a acestora; 

� proiecte de valorificare a cunoştinţelor de la cursuri; 
� mai multe activităţi de predare sub îndrumarea mentorului şi a didacticianului; 
� participarea în proiecte educaţionale, proiecte de cercetare, activităţi de parteneriat 
şcoală-familie etc.  
Desigur că organizarea unor astfel de activităţi complexe în cadrul unui program 

masteral este mare consumatoare de resurse financiare şi umane, iar universităţile, în 
contextul actualei situaţii economice globale, pot fi reticente în a investi. Problema ar putea 
fi rezolvată prin atragerea de resurse extrabugetare, prin participarea la diverse proiecte şi 
programe, în parteneriat cu fundaţii, organizaţii nonguvernamentale etc.   

În urma cercetării pe care am întreprins-o şi în baza concluziilor formulate, 
considerăm necesare şi utile formularea următoarelor recomandări metodice: dată fiind 
durata relativ redusă a perioadei Practicii pedagogice, găsirea unor modalităţi de 
optimizare a conţinutului acestei discipline, astfel încât studenţii să devină beneficiarii unei 
pregătiri de nivel superior; 

� utilizarea demersului practic de formare a competenţelor metodologice imaginat 
de noi în activităţile de practică pedagogică ale tuturor studenţilor modulului 
psihopedagogic; 

� programa Practicii pedagogice (fişa disciplinei) pe care am elaborat-o să 
constituie un ghid metodologic atât în procesul pregătirii iniţiale cât şi în 
procesul formării continue a cadrelor didactice; 

� realizarea unei colaborări mult mai eficiente între cadrele didactice universitare 
şi mentorii de practică pedagogică din şcolile de aplicaţie, astfel încât pregătirea 
studenţilor pentru viitoarea activitate didactică să fie realizată eficient. 
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Până la momentul acesta, viitoarele cadre didactice au beneficiat de o pregătire 
teoretică iniţială atât de specialitate cât şi psihopedagogică. Această pregătire este în 
mod tot mai evident insuficientă în situaţia în care nu este completată cu o pregătire 
practică corespunzătoare. Din acest motiv este recunoscut că programele de pregătire 
iniţială şi formare continuă a cadrelor didactice pot fi apreciate după două criterii: 
calitatea cursurilor teoretice şi organizarea şi durata orelor de practică pedagogică. 
Pregătirea şi formarea profesorilor presupune transformarea personalităţii, iar dinamica 
formării trebuie extinsă de la subiect la mediu, dimensiunea socio-afectivă şi 
motivaţională a personalităţii fiind necesar să se abordeze în cadrul unor programe 
speciale, pentru a nu-l trimite pe absolvent nepregătit în viaţa profesională şi a-l expune 
acţiunii copleşitoare a mediului.  
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