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Articolul vizează o analiză comparativă a standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice la nivel 
național și internațional. În cadrul analizei sunt evidențiate asemănări și deosebiri referitoare la sistemul de competențe 
ale cadrului didactic în diverse țări. Informația științifică prezentată are la bază mai multe documente normative și de 
politică educațională. Analiza standardelor profesionale ale cadrelor didactice şi rolul acestora în formarea profesională 
continuă a cadrelor didactice au permis formularea unor concluzii relevante pentru sistemul educațional. 

Cuvinte-cheie: standard, competență profesională, cadru didactic, sistem educațional, formare profesională continuă, 
evaluare, avansare profesională.  

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF STANDARDS OF TEACHERS’ PROFESSIONAL COMPETENCIES  
AT THE NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVELS  
The article reveals a comparative analysis of standards of teachers’ professional competencies at the national and 

international levels. The analysis highlights similarities and differences regarding the competence system of teachers in 
various countries. The scientific information presented is based on several normative and educational policy documents. 
The analysis of standards of teachers’ professional competencies and their role in the continuous professional teacher 
training allowed the formulation of some relevant conclusions for the education system.  

Keywords: standard, professional competence, teacher, educational system, continuous professional training, evaluation, 
professional advancement. 

 
 

Introducere 
Schimbările la nivel național au direcționat necesitatea revizuirii sistemului de formare profesională con-

tinuă în contextul instituțional, având la bază mai multe documente normative naționale: Codul educației al 
Republicii Moldova (2014 cu completările ulterioare); Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-
2020 „Educaţia - 2020" (2014); Regulamentul cu privire la formarea continuă a adulţilor (2017); Standarde 
de competenţă profesională ale cadrelor didactice din învățământul general (2018); Standarde de competenţă 
profesională ale cadrelor de conducere din învățământul general (2018); Ghid de evaluare externă a progra-
melor de formare profesională continuă, 2016 (ANACIP, 2016); Regulamentul de atestare a cadrelor didactice 
din învăţământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică (Ordinul 
ministrului Educaţiei, Culturii și Cercetării nr.62 din 23 ianuarie 2018); Metodologia de elaborare a programe-
lor de formare profesională continuă a cadrelor didactice, aprobată prin Ordinul MECC nr. 92 din 30.01.2019 etc. 

Material și metode  
În cele ce urmează vom analiză rolul standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice în mai 

multe țări: Federaţia Rusă, Australia, Marea Britanie, Hong Kong, Canada, Singapore, Scoţia și Republica 
Moldova, fiind utilizate metodele: analiza, sinteza, deducția, interpretarea informației științifice. Materialele 
prezentate au caracter științific teoretic și aplicativ (prin prezența exemplelor citate). 

Au fost selectate standardele de competenţă profesională ale cadrelor didactice (sau alte documente nor-
mative care determină cerinţele faţă de competenţele profesionale ale cadrelor didactice) în mai multe țări: 
Australia, Marea Britanie, Hong Kong, Canada, Singapore şi Scoţia. 

Criteriile de selecţie a acestor ţărilor sunt: 
‒ dezvoltarea pozitivă/dinamica pozitivă de formare profesională a cadrelor didactice; 
‒ rezultatele înalte ale elevilor în testările internaţionale. 
În cadrul cercetării au fost formulate mai multe obiective: 
‒ analiza standardelor profesionale ale cadrelor didactice şi locul acestora în sistemul educaţional;  
‒ evidenţierea şi descrierea competenţelor dezvoltate ale cadrelor didactice; 
‒ realizarea unei analize comparative a competenţelor profesorului cu competenţele descrise în standar-

dele profesionale. 

http://doi.org/10.5281/zenodo.4277335
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Rezultate şi discuţii 
În viziunea cercetătorului Vl.Guţu, competenţele pedagogice pot fi structurate în modul următor: compe-

tenţe profesionale generale; competenţe în domeniul disciplinei predate şi al didacticii particulare; compe-
tenţe de predare – învăţare – evaluare; competenţe privind dezvoltarea personalităţii elevilor; competenţe de 
comunicare şi relaţionale [1, p.446]. În acest context, Vl.Guțu menționează că formarea cadrelor didactice 
este un factor determinant al succesului educaţional şi al evoluţiei în societate. Acest fapt este prezent în 
toate studiile unde se arată că progresul elevului depinde în mod semnificativ de competenţele profesorilor 
săi. Astfel, considerăm oportună analiza standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice în 
mai multe țări, ceea ce ne permite să accentuăm formarea profesională continuă a cadrelor didactice în baza 
standardelor de competență profesională. 

În acest context, profesorii învaţă să dezvolte metode de predare inovative printr-o legătură permanentă 

cu activitatea de cercetare în context naţional şi internaţional. Acest nou mod de formare, de asemenea, 

pregăteşte mai bine cadrele didactice pentru a realiza diversitatea misiunii lor. Profesorul nu doar trebuie să 

exceleze în disciplina de predare şi practicile sale pedagogice, dar şi să utilizeze tehnologiile digitale, să 

prevină şi să gestioneze conflictele apărute, pentru a sprijini elevii în activitatea de predare-învăţare, să ia 

atitudine corectă faţă de stereotipuri şi de formele de discriminare etc. [2, p.3,4]. 
În Marea Britanie în 1988 a fost aprobată noua lege a educaţiei, în care au fost determinate standardele 

de stat cu referire la formarea profesorilor. În 1995 a fost aprobat un şir de competenţe pe care trebuie să le 
deţină un profesor. În 1998 Departamentul Educaţie şi Cercetare a aprobat lista standardelor generale în pre-
gătirea cadrelor didactice indiferent de alegerea traseului profesional. Standardele profesorilor care funcţio-
nează astăzi în Marea Britanie au fost aprobate în septembrie 2012. Aceste standarde permit evaluarea nive-
lului profesional al cadrelor didactice care doresc să obţină statutul de profesor calificat (Qualified Teacher 

Status  QTS), al stagiarilor care finalizează studiile pedagogice şi al tuturor cadrelor didactice care sunt in-
cluse în procesul de atestare a profesorilor şcolari (School Teachers’ Appraisal System). Astfel, standardele 
descriu cerinţele de calificare pentru orice profesor din Marea Britanie indiferent de funcţia pe care o deţine. 
Standardele conţin Preliminarii şi sunt structurate în două părţi. Prima parte este dedicată standardelor peda-
gogice/profesorilor, a doua parte – standardelor eticii personale şi profesionale [3, p.185]. 

Sistemul educaţional în Canada este descentralizat, unde există 10 provincii şi 3 teritorii, conducerea cărora 
decide priorităţile sale în politica educaţională şi măsurile de dezvoltare în sfera educaţională. În fiecare pro-
vincie este Ministerul Educaţiei, care stabileşte standardele, determină planul de studii şi finanţarea şcolilor 
din provincia respectivă. De asemenea, ministerul este responsabil de organizarea procesului de certificare a 
profesorului. În cercetarea respectivă au fost analizate recomandările pentru atestarea profesorilor, aprobate 
în provincia Ontario în 2010, reflectând cerinţele sistemului de atestare pentru profesorii debutanţi şi cei ex-
perimentaţi [3, p.185].  

Printre componentele-cheie ale sistemului de atestare a profesorilor din Ontario putem menţiona: compe-
tenţele profesionale dezvoltate ale cadrelor didactice; procedura de realizare a atestării; utilizarea rezultatelor 
atestării ca bază pentru sprijinirea suplementară a profesorilor; elaborarea în fiecare an a planului de dezvol-
tare şi avansare profesională. De asemenea, au fost analizate standardele de competenţă profesională ale ca-
drelor didactice (Standards of Practice for the Teaching Profession), aprobate în 2006. Aceste standarde 
includ o listă de 16 competenţe profesionale ale profesorului, care reflectă contribuţia profesorului la educa-
ţia şi învăţarea elevilor; cunoştinţele profesionale; practica profesională; leadership-ul în comunitatea de în-
văţare; învăţare pe tot parcursul vieţii [3, p.184].  

La începutul anilor 2000 Singapore a elaborat şi a realizat o nouă metodologie de evaluare a activităţii 
profesorilor, care permite evaluarea profesorilor la orice disciplină şi la orice nivel al sistemului educaţional – 
Enhanced Performance Management System (EPMS). În această metodologie accentul evaluării a fost 
schimbat de la anumite caracteristici (de exemplu, cunoştinţe disciplinare, managementul clasei, competenţe 
de predare etc.) spre caracteristicile profesionale mai accentuate (competenţele profesorului). Acest sistem 
reprezintă un instrument de stat întru susţinerea profesorilor, definind/stabilind criteriile de calificare a cadre-
lor didactice. Modelul de competenţă elaborat pentru profesori (Teaching Competency Model) poate fi analog 
standardului de profesor. În acest Model sunt incluse competenţele-cheie privind dezvoltarea holistică a 
elevului şi patru grupe de competenţe: dezvoltarea sistemului de cunoştinţe, aspectul emoțional și psihologic, 
activitatea în echipă, înţelegerea de sine şi a celorlalţi. Fiecare competenţă corespunde mai multor niveluri 
ale comportamentului real/concret al profesorului încadrat în activitatea profesională.  
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În Scoţia, pregătirea profesională, activitatea profesorului şi susţinerea acestuia este determinată la moment 
de standardele profesionale ale Consiliului General de Predare a Standardelor profesionale (General Teaching 
Council Scotland’s Professional Standards). În lista standardelor profesionale se includ standardele de înre-
gistrare prealabilă (preînregistrare), înregistrarea completă a profesorului, formarea profesională pe tot par-
cursul activităţii profesionale, leadership-ul şi managementul [3, p.186]. Standardele sunt elaborate ca „standarde 

minime”, astfel spus  determină cerinţele pentru a „intra” în activitatea pedagogică, fixează competenţele pe 
care trebuie să le obţină profesorul pentru a înregistra respectarea unui anumit standard. Standardele reprezintă, 
pe de o parte, cerinţele pentru formarea diferitor tipuri de competenţe şi, pe de altă parte, cerinţele pentru 
organizarea formării profesionale continue a cadrelor didactice. 

În Hong Kong modelul/cadrul competenţelor profesorului/pedagogice (Teacher Competencies Framework) 
a fost introdus în 2003 şi are statut de recomandare, serveşte ca orientare pentru dezvoltarea profesională a 
cadrelor didactice. Modelul este multidimensional, reflectă natura complexă a activităţii profesorului. Acti-
vitatea profesorului include 4 domenii: predare şi învăţare, dezvoltarea elevilor, dezvoltarea instituţiei/şcolii, 
comunicare şi relaţii/servicii profesionale. Aceste patru domenii-cheie ale modelului/cadrului se referă la 
responsabilităţile obişnuite ale cadrelor didactice şcolare. De asemenea, responsabilităţile profesorului vizează 
dezvoltarea integră a elevilor incluzând organizarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, morale, 
sociale, educaţia civică, de asemenea, dirigenţia şi diferite consultaţii necesare în procesul educațional. De 
asemenea, profesorul îndeplineşte o anumită activitate ca membru al comunităţii şcolare şi poartă răspundere 
pentru dezvoltarea profesională. Modelul prevede orientarea spre șase valori-cheie/de bază: credinţa în faptul 
că toţi elevii pot învăţa, dragostea şi grija/atitudinea faţă de elevi, toleranţa diversităţii culturale, angajamentul 
profesional şi dăruirea pentru profesie, colaborarea, schimbul de experienţă şi spiritul de echipă, entuziasmul 
şi învăţarea pe tot parcursul vieţii şi aspiraţia spre excelenţă. 

În Australia standardele profesionale naţionale ale cadrelor didactice (Australian Professional Standards 
for Teachers) au fost elaborate de Institutul Australian pentru Predare şi Conducerea Școlii (Australian Institute 
for Teaching and School Leadership) în 2011 şi au fost revăzute în 2015. Standardele profesionale ale cadrelor 
didactice conţin trei domenii de predare: cunoştinţe profesionale, practica profesională/pedagogică, interac-
ţiunea profesională. Standardele naţionale determină cunoştinţele şi abilităţile necesare cadrelor didactice la 
patru etape de carieră profesională: profesorul debutant, profesorul experimentat, profesorul maestru/mentor şi 
profesorul lider. În Australia sunt şapte standarde profesionale ale cadrelor didactice, care sunt intercorelate 
şi interdependente. Fiecare standard are incluse cerinţe pentru cunoştinţe, abilităţi practice şi interacţiunea 
acestora, după care fiecare cerinţă este descrisă pentru patru etape în evoluţia profesională/avansarea profe-
sională a cadrelor didactice. 

În baza analizei standardelor profesionale ale cadrelor didactice au fost identificate cerinţele de bază pentru 
cadrele didactice în mai multe ţări. Aceste cerinţe au fost formulate în termeni de competenţe generale. Ana-
liza comparativă a competenţelor generale demonstrează că unele competenţe coincid: motivarea elevilor, 
managementul clasei, proiectarea procesului educaţional, posedarea metodologiei de predare, elaborarea 
programelor de studii, contribuţia profesorului la dezvoltarea şcolii/instituţiei, competenţa de a transmite 
valorile naţionale şi culturale, cunoaşterea disciplinei predate, cunoaşterea metodologiei de predare, compe-
tenţa de a crea mediul educaţional, reflecţia [3, p.186]. 

Tabel  
Analiza comparativă a standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice 

la nivel internaţional şi naţional 

Competenţele 

generale 

Prezenţa competenţelor în diverse ţări Prezenţa competenţelor în Republica 

Moldova 

Abordarea 

individuală a 
elevilor 

Identificarea şi dezvoltarea potenţialului 

fiecărui copil; abilitatea de a transmite in-
formaţia accesibilă fiecărui copil; capaci-

tatea de a identifica nevoile, punctele forte 
şi slabe ale fiecărui copil, implicând spe-

cialişti de profil. 
Profesorul elaborează programe individuale 

de dezvoltare, dar nu se accentuează nece-
sitatea de a descoperi potenţialul fiecărui 

În standardele de competenţă profesională 

ale cadrelor didactice este prezentă abor-
darea individuală a elevilor, accentuând 

motivaţia şi autonomia elevilor pentru 
învăţare; dezvoltarea capacităţilor fiecărui 

elev, atingerea performanţelor. De asemenea, 
elevii participă în toate activităţile, asigurân-

du-se principiul diversităţii şi individuali-
tăţii; este accentuată diversificarea activi-
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copil (în unele țări); personalitatea copilu-

lui este în centrul atenţiei; se accentuează 
individualitatea fiecărui copil, profesorul 

trebuie să facă totul ca elevii să înţeleagă 
materia predată.  

tăţilor pentru copii/elevi şi asigurarea unei 

autonomii comportamentale. 
 

 

Competenţa de 

a lucra cu copiii 

cu CES 

Capacitatea de a identifica nevoile fiecărui 
copil, de a utiliza diferite metode de învă-

ţare, de a integra toţi copiii în procesul edu-
caţional, inclusiv copiii cu CES. O astfel 

de competenţă există doar în standardele 

Marii Britanii şi ale Federaţiei Ruse. 

În standarde este accentuat curriculumul 
diferenţiat pentru copiii cu CES la dome-

niul 3. Procesul educațional. 
 

Transmiterea 

valorilor şi a 

eticii 

profesionale 

Capacitatea de a promova şi a conştientiza 

la elevi valorile educaţiei; capacitatea de a 
fi ghidat în comunicarea cu elevii după 

principiul egalităţii, respectului, încrederii; 
promovarea autoaprecierii elevului. Su-

plimentar sunt descrise cerinţele pentru 
dezvoltarea sferei emoţionale şi valorice a 

elevului, toleranţa, cerinţele de comporta-
ment în realitatea virtuală. 

Competenţa de proiectare şi de ghidare în 

procesul educaţional este stipulată la 
domeniul 1. Proiectarea didactică, unde 

este specificată formarea „atitudinilor şi 
valorilor fezabile” [4, p.5]. Profesorul are 

obligaţiunea de a proiecta conţinuturile 
disciplinei în conformitate cu cerinţele 

cadrului curricular şi cu teoriile ştiinţifice 
în domeniul educaţional. 

 

Cunoaşterea 

disciplinei 

predate 

Competenţa profesională de a poseda 
informaţia la nivel ştiinţific, metodologic 

şi didactic în clasa de elevi; este prezentă 
în toate ţările în care au fost analizate 

standardele de competenţă profesională 
ale cadrelor didactice. 

 La nivel naţional este prezent în domeniul 
1. Proiectarea didactică, unde standardul 

solicită de la cadrul didactic să proiecteze 
demersul educaţional din perspectiva teo-

riei curriculare. Astfel, cadrul didactic 
proiectează demersul didactic în confor-

mitate cu documentele curriculare, cu re-
zultatele ştiinţifice analizate în literatura 

de specialitate: pedagogie, psihologie, 
didactica disciplinei. 

 

Cunoaşterea 

documentelor 

normative 

Cunoaşterea legislaţiei în domeniul educa-
ţional, a procesului de învăţare; cunoaşte-

rea drepturilor şi obligaţiunilor cadrelor 
didactice şi a altor documente normative 

cu privire la procesul educaţional. 

În cadrul standardelor de competenţă profe-
sională ale cadrelor didactice este prezent 

în domeniul 4. Dezvoltare profesională – 
indicatorul (4.1.1.) care solicită cunoaşterea 

şi respectarea cadrului normativ referitor 
la sistemul educaţional, inclusiv privind 

dezvoltarea profesională, planificarea şi 
evaluarea pregătirii profesionale a cadrelor 

didactice.  

Evaluarea 

elevilor 

Utilizarea metodelor eficiente cu privire la 
evaluarea elevilor; realizarea continuă şi 

finală a evaluării, cunoaşterea criteriilor 
de evaluare, a cerinţelor pentru evaluare; 

obligaţiile profesorului de a transmite 
părinţilor rezultatele evaluării elevilor;  

Profesorul elaborează proiectarea didactică 
de lungă durată, unde proiectează evalua-

rea rezultatelor şcolare ale elevilor prin 
probe de evaluare, prin diverse forme şi 

strategii de evaluare, toate acestea corelate 
cu particularităţile de vârstă ale elevilor. 

De asemenea, un aspect important îl consti-
tuie obţinerea performanţelor la învăţare şi 

motivarea elevilor pentru a spori acestea 
prin diverse activităţi organizate în clasă 

şi în activităţi extraşcolare.  
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Competenţa de 

a elabora 

rapoarte 

Cunoaşterea principiilor de elaborare a unui 

raport şi prezentarea acestuia; pregătirea 

şi elaborarea rapoartelor/notelor informa-

tive pentru părinţi şi pentru alţi factori de 

decizie cu privire la dezvoltarea elevilor 

(specifică unor țări, dar, de ex., în Federa-

ţia Rusă nu este specificat în standard). 

Cadrele didactice au obligaţia de a elabora 

diverse rapoarte stipulate în standardele de 

competenţă profesională şi de a prezenta 

realizarea planului individual de dezvoltare 

profesională (domeniul 4. Dezvoltare pro-

fesională).        

Cunoaşterea 

psihologiei 

Cunoaşterea procesului de învăţare, a fac-

torilor care influenţează învăţarea şi rezul-

tatele învăţării; cunoaşterea particularităţi-

lor şi etapelor dezvoltării cognitive, sociale 

şi emoţionale a elevului, cunoaşterea me-

todelor de prevenire a comportamentului 

agresiv.  

În standarde este specificată utilizarea re-

zultatelor cercetărilor din domeniul psiho-

logiei în cadrul activităţilor organizate 

(domeniul 1. Proiectarea didactică).             

 

Activitatea cu 

părinţii 

Capacitatea de a colabora cu părinţii refe-

ritor la rezultatele elevilor şi bunăstarea 

acestora; obligaţiile profesorului de a co-

munica rezultatele copiilor părinţilor; im-

plicarea părinţilor în activitatea şcolii. În 

Federația Rusă în standarde nu este indi-

cată implicarea părinţilor în activitatea 

şcolii, ci doar implicarea în procesul edu-

caţional. 

În standard sunt specificate responsabili-

tăţile profesorului în activitatea cu părin-

ţii/reprezentanţii legali ai copiilor despre 

progresul înregistrat, rezultatele, succesele 

etc. pe parcursul învăţării, dar totul se rea-

lizează confidenţial (domeniul 5. 

Parteneriate educaţionale).   

 

Crearea 

atmosferei de 

învăţare 

Crearea climatului confortabil, crearea 

mediului de învăţare; utilizarea mijloace-

lor diferite pentru crearea situaţiilor de în-

văţare, abilitatea de a motiva elevii pentru 

învăţare în activităţi extraşcolare şi extra-

curriculare, crearea condiţiilor pentru parti-

ciparea elevilor în procesul de luare a 

deciziilor.  

Există domeniul 2. Mediul de învăţare, 

unde este stipulat că profesorul trebuie să 

asigure mediul de învăţare, climatul de în-

credere, bazate pe principiile echităţii şi 

toleranţei, unde sunt formulaţi descriptorii 

care trebuie atinşi în activitatea profesio-

nală [4, p.6]. 

Asigură managementul clasei și al com-

portamentului elevilor. 

Participarea în 

comunităţile 

educaţionale 

Participarea în crearea şi funcţionarea co-

munităţilor educaţionale, înţelegerea rolu-

lui acestora în procesul de învăţare. 

În domeniul 5. Parteneriate educaţionale 

sunt prezentate standardul, indicatorii şi 

descriptorii ce vizează relaţiile profesoru-

lui cu comunitatea şi părinţii, astfel dez-

voltând parteneriate educaţionale [4, p.9]. 

Interacţiunea  Capacitatea de a interacţiona cu elevii, 

părinţii, colegii în procesul educaţional şi 

utilizarea sprijinului acestora pentru dez-

voltarea profesională a cadrelor didactice. 

Interacţiunea profesorului cu elevii, părinţii, 

colegii în activitatea şcolară şi extraşco-

lară cu privire la rezultatele învăţării, la 

progresul înregistrat. De asemenea, profe-

sorul colaborează şi cu personalul nedi-

dactic şi auxiliar, în dependenţă de situaţii 

(domeniul 5. Parteneriate educaţionale).  

 

Reflecţia 

cadrului 

didactic 

Realizarea analizei sistematice şi autoana-

liza activităţii profesionale; reflecţii asupra 

lecţiilor personale realizate şi utilizarea 

metodelor de învăţare; introducerea porto-

foliului profesional; adaptarea continuă şi 

perfecţionarea propriei activităţi. 

 

Reflecţia este prezentă în proiectarea pro-

priului traseu de dezvoltare profesională şi 

analiza rezultatelor obţinute, corelarea pla-

nului individual cu planul instituţional  (do-

meniul 4. Dezvoltare profesională) [4, p.8]. 
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Formarea 

profesională 

continuă 

Obligativitatea avansării profesionale, ca-

lificarea profesională, rezultate planificate 

şi realizate: reflecţii şi analize în compara-

ţie cu standardele profesionale.  

Domeniul 4. Dezvoltarea profesională 

Standardul: Cadrul didactic gestionează 

propria dezvoltare profesională continuă 

[4, p.8], unde sunt prezenţi indicatorii şi 

descriptorii care trebuie realizaţi: elaborarea 

planului individual de dezvoltare profesio-

nală, participarea la diferite activităţi de 

dezvoltare personală şi profesională, 

dreptul de a participa la stagii de formare 

profesională continuă o dată la 3 ani 

conform Codului educaţiei (art.134 pct.4 

(b)) şi alte aspecte de dezvoltare 

profesională [5]. 
 

Concluzii 

În urma analizei comparative a standardelor de competență profesională ale cadrelor didactice la nivel 

național și internațional am formulat următoarele concluzii:  

1. În standardele de competenţă profesională ale cadrelor didactice la nivel național și internațional sunt in-

dicate următoarele competenţe: abordarea individuală a elevilor, managementul clasei de elevi, cunoaşterea 

legislaţiei în domeniul educațional, evaluarea elevilor, formarea profesională în domeniul psihopedagogic, 

capacitatea de a elabora programe de studii, activitatea cu părinţii, contribuţia profesorului la dezvoltarea 

şcolii/instituţiei, interacţiunea cadrului didactic cu alţi actori şi cu factori de decizie implicaţi în activita-

tea şcolii, formarea profesională continuă a cadrelor didactice. 

2. Rezultatele elevilor depind în mare măsură de activitatea cadrului didactic, prin motivarea elevilor, crearea 

climatului adecvat învățării, dar și de atitudinea și de nivelul de implicare a elevilor în activitățile școlare 

și extrașcolare. 

3. Formarea profesională continuă are un rol esențial în obținerea de performanțe, în atestarea cadrului 

didactic și avansarea profesională a acestuia, în perfecționarea propriei activități. 

4. Cert este că la nivel național și internațional standardele de competență profesională ale cadrelor didactice 

dețin un rol important în procesul educațional; practic toată activitatea cadrului didactic este realizată în 

baza unor norme prezente în aceste documente. 
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