
FORMAREA CONTINUĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PREUNIVERSITAR 

 

Odată încheiată perioada de formare inițială prin promovarea examenului de definitivat, 

cariera noastră intră în perioada de formare continuă, care implică: 

Etapa I – Evoluția în carieră prin obținerea gradului didactic II și apoi a gradului didactic I; 

Etapa II – Dezvoltarea carierei prin diverse tipuri de activități. 

În prima etapă vom demonstra acumulările profesionale prin inspecțiile la clasă și printr-

un examen pentru obținerea gradului II, respectiv prin susținerea unui colocviu și elaborarea 

unei lucrări metodico-științifice pentru obținerea gradului I. 

În a doua etapă, ajunși la o anumită maturitate profesională știm ”ce nu știm” și ne 

identificăm propriile nevoi de formare, pentru a participa la diverse tipuri de activități. Vom 

alege activitatea de formare în funcție de competențele pe care vrem să le ”știm din altă 

perspectivă” sau să le dezvoltăm: 

- competențe profesionale: competențe cognitive, competențe funcțional-acționale; 

- competențe complementare: competențe digitale, competențe lingvistice, competențe 

de consiliere; 

- competențe transversale: competențe de rol, competențe de dezvoltare personală și 

profesională; 

- competențe de conducere, de îndrumare și control; 

- competențe dobândite prin programe de conversie profesională.  

Modalități de organizare a formării (conform Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învățământul preuniversitar/Ordin 5561 din 2011, cu modificările și 

completările ulterioare): 

 activitățile metodico-științifice și psihopedagogice desfășurate la nivelul unității 

școlare/pe grupe de unități, respectiv catedre, comisii metodice și cercuri 

pedagogice; 

 sesiunile metodico-științifice de comunicări, simpozioane, schimburi de experiență 

și parteneriate educaționale pe probleme de specialitate și psihopedagogice; 

 stagiile periodice de informare științifică de specialitate și în domeniul științelor 

educației; 

 cursurile organizate de societăți științifice și alte organizații profesionale ale 

personalului didactic; 

 cursurile de perfecționare a pregătirii de specialitate, metodice și psihopedagogice; 

 cursurile de formare în vederea dobândirii de noi competențe; 

 cursurile de pregătire a examenelor pentru obținerea gradelor didactice; 

 cursurile de pregătire și perfecționare pentru personalul de conducere, de îndrumare 

și de control, potrivit unor programe specifice; 

 bursele de perfecționare și stagiile de studiu și documentare realizate în țară și 

străinătate; 

 cursurile postuniversitare de specializare; 



 studiile universitare de masterat pentru cadrele didactice care au absolvit cu diploma 

de licență de 4 ani; 

 programe postuniversitare; 

 studiile universitare de doctorat; 

 dobândirea de noi specializări didactice diferite de specializarea curentă. 

 

Casa Corpului Didactic are dreptul să organizeze: cursuri avizate, cursuri acreditate, 

sesiuni metodico-științifice, activități metodico-științifice. 


