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This article is concerned with the reference framework of the standards for continuous training of general secondary 

education teachers. In this context general objectives of the continuous professional training, continuous professional 
training principles, the forms of continuous professional training are presented. Reference framework was on the base 
of the standards elaboration for the continuous training of general secondary education teachers.  

 
 
Elaborarea standardelor de formare continuă  a cadrelor didactice din învăţământul secundar general este 

motivată de schimbările care se preconizează a fi realizate în sistemul de formare continuă a cadrelor didacti-
ce din Republica Moldova: 

- trecerea de la un sistem reglat de ofertă (instituţiile oferă un anumit tip de formare continuă, iar profe-
sorii, în lipsă de alternativă, urmează ceea ce li se oferă) la un sistem reglat de cererile, interesele şi necesită-
ţile reale ale cadrelor didactice; 

- deschiderea sistemului către ofertanţi multipli de formare şi, în consecinţă, către oferte multiple de formare; 
- încurajarea concurenţei libere, dar şi a parteneriatului între ofertanţi diverşi de formare, fapt care va 

duce la ameliorarea calităţii generale a ofertei; 
- încurajarea cadrelor didactice de a-şi asuma şi construi propriul traseu de formare continuă. 
Elaborarea standardelor de formare continuă  a cadrelor didactice din învăţământul secundar general  este 

motivată de următorii factori: 
- menţinerea şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice în exerciţiu;  
- motivarea cadrelor didactice pentru formarea continuă;  
- necesitatea aplicării eficiente a rezultatelor cercetărilor din domeniul educaţiei; 
- ameliorarea şi asigurarea calităţii formării continue a cadrelor didactice; 
- profesionalizarea domeniului educaţional; 
- asigurarea continuităţii între sistemul de formare iniţială şi sistemul de formare continuă a cadrelor didactice; 
- diversificarea metodelor de formare continuă a cadrelor didactice; 
- creşterea responsabilităţii personale a fiecărui profesor pentru reuşita propriei cariere didactice; 
- implementarea unui sistem de monitorizare permanentă a carierei didactice a fiecărui cadru didactic/mana-

gerial şi a progreselor realizate în formarea continuă; 
- introducerea sistemului de credite profesionale transferabile în formarea continuă a cadrelor didactice; 
- promovarea unei politici eficiente de dezvoltare a personalului didactic care ar asigura respectarea 

dreptului fiecărui profesor la dezvoltarea profesională; 
- elaborarea unor mecanisme/proceduri care ar garanta corespunderea dintre politica de dezvoltare a per-

sonalului şi necesităţile cadrelor didactice/manageriale; 
- proiectarea programelor de formare continuă din perspectiva asigurării calităţii educaţiei; 
- extinderea cooperării internaţionale şi transfrontaliere între instituţiile de formare continuă a cadrelor didactice; 
- asigurarea mobilităţii formatorilor şi a cadrelor didactice; 
- motivarea cadrelor didactice pentru învăţarea pe întreg parcursul vieţii. 
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Formarea profesională continuă se integrează în esenţa educaţiei permanente sau educaţiei  pe parcursul întregii 
vieţi, prin care este reconsiderat raportul dintre formarea profesională iniţială şi formarea continuă. Formarea 
continuă este axată pe  patru tipuri fundamentale de învăţare ce constituie pilonii cunoaşterii profesionale: 

- a învăţa să fii, ceea ce înseamnă dobândirea instrumentelor de cunoaştere educaţională; 
- a învăţa să faci, ceea ce înseamnă că individul intră în relaţie cu mediul educaţional; 
- a învăţa să trăieşti împreună cu alţii, ceea ce înseamnă a putea coopera cu alţii participând la activită-

ţile educaţionale; 
- a învăţa să fii şi a învăţa să devii, aceasta reprezentând elementul valoric rezultat din cele trei menţio-

nate anterior. 
În conformitate cu Strategia formării profesionale continue în sistemul educaţional din Republica Mol-

dova (proiect), formarea profesională continuă în sistemul educaţional din Republica Moldova este centrată 
pe realizarea următoarelor deziderate: 

- acumularea, inovarea şi producerea de noi cunoştinţe în scopul formării profesionale continue; 
- monitorizarea performanţelor şi a procesului de dezvoltare a elevului; 
- respectarea necesităţilor şi caracteristicilor personale ale elevului în funcţie de vârstă; 
- dezvoltarea competenţelor de activitate în echipă şi de comunicare eficientă, crearea şi menţinerea unui 

mediu de înţelegere şi respect; 
- dezvoltarea competenţelor pentru proiectarea şi aplicarea noilor tehnologii educaţionale şi informaţionale; 
- comunicarea pedagogică, comunicarea cu părinţii şi comunitatea; 
- dezvoltarea capacităţilor de autoinstruire, autoevaluare, monitorizare şi perfecţionare a practicii profesionale. 
Formarea profesională continuă are ca obiective generale: 
- modernizarea şi dezvoltarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice în raport cu cerinţele 

societăţii contemporane şi tendinţele pe plan internaţional; 
- integrarea formării continue a cadrelor didactice într-un sistem educaţional unitar; 
- integrarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice în contextul reformei educaţionale în 

Republica Moldova; 
- stabilirea cadrului motivaţional pentru formarea continuă a cadrelor didactice; 
- facilitarea integrării sociale a persoanelor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesită-

ţile sistemului de învăţământ; 
- crearea unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi realizarea maximă a potenţialului intelectual şi 

creativ al cadrelor didactice; 
- recalificarea, reconversia determinată de restructurarea sistemului de învăţământ; 
- asigurarea valorificării şi dezvoltării curriculumului naţional; 
- asigurarea implementării noilor tehnologii educaţionale şi informaţionale. 
- profesionalizarea carierei didactice în Republica Moldova; 
- dezvoltarea unei „pieţe a programelor de formare continuă” bazate pe un sistem concurenţial loial, prin 

intermediul căreia cadrele didactice să beneficieze de o ofertă diversificată din partea furnizorilor de formare 
continuă; 

- managementul schimbării prin formarea continuă a cadrelor didactice; 
- realizarea continuităţii între formarea iniţială, continuă şi recalificarea cadrelor didactice. 
Formarea profesională continuă a personalului didactic ca răspuns la oferta educaţională şi la nevoile, 

interesele personale ale cadrelor didactice  se axează pe un set de principii ale formării profesionale continue. 
Principiile formării profesionale continue: 
- principiul descentralizării şi al flexibilizării se exprimă în caracterul democratic, diversificat şi integral 

al formării continuie ca sistem şi subsistem al paradigmei educaţionale, orientând parcursul/demersul for-
mării continue la cerinţele cadrelor didactice atât sub aspectul tematicii oferite, cât şi al gestionării formelor 
de organizare şi a duratelor aferente; 

- principiul eficienţei presupune o folosire cât mai raţională a resurselor umane (formatori naţionali, 
centrali, locali certificaţi) şi a programelor de formare continuă (elaborate de către instituţiile educaţionale 
specializate de formare continuă) prin modalităţi structurate şi procedurale care să asigure atât formarea de 
calitate, cât şi co–formarea şi dezvoltarea formatorilor; 

- principiul compatibilizării sistemului de formare continuă din Republica Moldova cu standardele 
europene, cu necesităţile sociale şi educaţionale naţionale; 
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- principiul selecţiei şi al ierarhizării culturale  se referă la flexibilizarea programelor de formare continuă 
în raport cu necesităţile identificate ale formabililor. Oferta programelor de formare continuă a cadrelor didactice 
trebuie să fie suficient de diversă şi să integreze abordări culturale diverse care favorizează cunoaşterea şi 
învăţarea umană; 

- principiul funcţionalităţii presupune  racordarea subiectelor propuse în cadrul programelor de forma-
re continuă la vârsta participanţilor, la nivelul de dezvoltare personală a participanţilor, la particularităţile 
psihologice specifice generaţiilor diferite de formabili; 

- principiul coerenţei presupune integrarea domeniilor şi subdomeniilor de formare continuă  astfel 
încât să favorizeze învăţarea pe tot parcursul vieţi şi dobândirea de competenţe; 

- principiul egalizării şanselor prin educaţie şi al asigurării parcursului individualizat – tematica 
de formare va favoriza atât formarea continuă cerută pe piaţa muncii în baza analizei cererii de formare con-
tinuă şi a previziunii, cât şi facilitarea accesului la reprofilare. 

- principiul axării pe nevoile cadrelor didactice  – tematica şi experienţele de învăţare trebuie să vină 
în sprijinul marii diversităţi a vieţii sociale, să fie centrate pe soluţionarea de situaţii – probleme reale sau si-
milare din viaţa reală, pe libertatea în alegerea programelor de formare continuă. 

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice se realizează  în intervalul de cinci ani în instituţii 
educaţionale de formare profesională continuă specializate, universităţi şi în alte tipuri de instituţii de învăţă-
mânt de stat ori private, care sunt acreditate sau care activează în bază de licenţă şi sunt abilitate pentru această 
activitate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Formarea profesională continuă se realizează în baza prog-
ramelor speciale, elaborate şi aplicate de instituţiile cu activitate în domeniu. 

Formele de formare profesională continuă sunt: 
- cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţii proprii sau de instituţiile specializate în formarea 

profesională; 
- cursuri şi programe de formare sau recalificare; 
- stagii şi specializări în unităţi din ţară sau din străinătate; 
- seminare, conferinţe, mese rotunde, ateliere, traininguri; 
- cursuri de formare continuă la distanţă; 
- alte forme prevăzute de actele normative reglatoare. 
Formarea continuă se manifestă pe următoarele coordonate: 
- formarea continuă ca perfecţionare, realizată prin aprofundarea pregătirii începute în perioada formării 

iniţiale, ca necesitate de adaptare la schimbările care intervin într-un anumit domeniu profesional pe parcursul 
timpului de activitate şi cărora personalul didactic trebuie să le facă faţă. În acest context, se avansează seturi de 
cunoştinţe, capacităţi noi care dau posibilitatea exercitării unei profesii la un nivel constant de competenţă; 

- formarea continuă ca reconversie profesională, realizată prin însuşirea unui ansamblu de cunoştinţe, 
capacităţi, deprinderi într-un domeniu apropiat, complementar celui dat de formarea iniţială; în acest caz, for-
marea continuă porneşte de la pregătirea profesională pe care persoanele o au deja şi construieşte pe acest 
fundament existent noi modalităţi de răspuns necesare activării într-un domeniu profesional apropiat. 

Formarea profesională continuă se preconizează a fi realizată în cadrul următoarelor opţiuni: 
1) asumarea responsabilităţilor de către cadrele didactice pentru formare continuă proprie; 
2) proiectarea formării continue de către instituţia  specializată în conformitate cu programele de formare 

continuă. 
Cadrul de referinţă prezentat a stat la baza elaborării standardelor de formare continuă a cadrelor didactice 

din învăţământul secundar general din Republica Moldova. 
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