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P.3.1. Îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței ofertei educaționale regionale, a 

serviciilor şi accesului la educație la toate nivelurile  

Obiectiv specific: Creșterea nivelului general de educație – prin îmbunătățirea 

competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar  

Printre obiectivele Strategiei Europa 2020 se constată menținerea și sublinirea opțiunilor 

pentru “asigurarea resurselor umane necesare a bunei funcționări a sistemului de 

învățământ preuniversitar și stimularea performanței acestora”, astfel practicarea 

profesiei didactice implică formarea inițială și formarea profesională continuă. 

Cariera didactică trece printr-o perioadă de multiple transformări, de necesitatea 

armonizării sistemului de învăţământ cu cerinţele pieţei muncii europene, dar şi de 

schimbările paradigmelor educaţionale, politice, sociale, economice şi axiologice. Toate 

acestea presupun creşterea continuă a calităţii sistemului educaţional, vizând în 

continuare profesionalizarea carierei didactice, prin implementarea standardelor 

profesionale în procesul de formare a viitorilor cadre didactice. 

În ultimii ani programele de pregătire profesională a cadrelor didactice din România au 

suferit numeroase transformări determinate atât de schimbarea structurii învăţământului 

superior, cât şi de schimbarea planurilor de învăţământ în cadrul departamentelor pentru 

pregătirea personalului didactic.Astfel, dezvoltarea profesională trebuie să continue pe 

toată durata carierei şi trebuie sprijinită şi încurajată de sisteme coerente la nivel 

naţional, regional, şi/sau local.  

În vederea  îmbunătățirii competențelor personalului didactic, sunt necesare noi eforturi 

pentru adaptarea serviciilor educaționale adresate cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar  în corelare cu dinamica pieței muncii (schimbări tehnologice și structurale, 

digitalizare, etc.), prin:  

-  Pregătirea și formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul educației digitală. 

- Îmbunătățirea competențelor personalului didactic în vederea promovării unor servicii 

educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor, și care ar contribui la  dezvoltarea 

metodelor de predare a profesorilor de limba română, punând accent de dezvoltarea 

abilităților de comunicare.  

- Îmbunătățirea competențelor persoanelor cu atribuții din învățământul profesional 

(formatorilor, profesorilor, tutorilor), prin formarea și recalificarea acestora.  
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- Dezvoltarea și furnizarea de programe de formare profesională continuă pentru 

persoanele cu atribuții în domeniul informării, consilierii și orientării în carieră (personalul 

centrelor de consiliere, consilieri școlari, diriginți). 

- Introducerea și dezvoltarea sprijinirii programelor, care vizează încurajarea spiritului 

antreprenorial, a cadrelor didactice, a personalului cu atribuții în educație și formare 

profesionale. 

- Organizarea unor formări continue pentru integrarea și dezvoltarea tinerilor cu cerințe 

educaționale speciale  în învățământul de masă. 

 

 


