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Articolul este axat pe analiza evoluţiei abordărilor, conceptelor privind formarea continuă a cadrelor didactice pe 

plan naţional şi internaţional. Accentul se pune pe analiza conceptelor „educaţie permanentă”, „educaţie pe parcursul 
întregii vieţi”, pe stabilirea principiilor de formare continuă a cadrelor didactice. Se fundamentează conceptul de formare 
continuă la nivel funcţional, nivel structural şi cel operaţional. 

Cuvinte-cheie: formare continuă, carieră profesională, educaţie permanentă, dezvoltare profesională, paradigmă 
profesională. 

 
CONTINUOUS EDUCATION OF TEACHERS: SPECIFIC TRAINING DEVELOPMENT AND APPROACHES 
This article analyzes the evolution of approaches, concepts on training for teachers at national and international level. 

The focus is on analyzing the concept of "lifelong learning", "education throughout life" on establishing the principles 
of continuous training of teachers. The underlying concept of "continuing/continuous education" at the functional level 
structural and operational level. 

Keywords: training, professional careers, continuing/continuous education, professional development, professional paradigm. 
 
 
Nu mai este o noutate faptul că problematica formării cadrelor didactice a devenit, aşa cum au considerat 

şi specialiştii în domeniu [4, p.8] încă din primii ani ai secolului XXI, un element esenţial nu doar pentru 
sistemele educaţionale, ci şi pentru ansamblul societăţilor contemporane. „Mai mult decât în toate perioadele 
precedente, în prezent educaţia este considerată unul dintre pilonii esenţiali ai edificării unei societăţi dezvol-
tate bazate pe cunoaştere. Deşi formele şi modalităţile de cunoaştere s-au diversificat foarte mult, educaţia 
rămâne una dintre căile esenţiale. În contextul societăţii bazate pe cunoaştere, sistemul educaţional dobân-
deşte un rol central, iar educatorul redevine unul dintre principalii actori sociali” [4, p.8]. În pofida acestei 
evidenţe, „selecţia pentru profesiile didactice a început să se facă într-o proporţie tot mai mare în mod rezidual: 
solicită să lucreze ca educatori cei care rămân după ce celelalte sectoare de activitate au selectat cei mai per-
formanţi absolvenţi. Scăderea numerică a educatorilor şi relativul declin calitativ al prestaţiilor acestora a 
făcut ca problema formării educatorilor să devină un element central al politicilor sociale din mai multe ţări. 
Peste tot se impune un proces de regândire profundă a sistemelor de formare a educatorilor, de creştere a 
atractivităţii profesiei de educator, de creştere a prestigiului educatorilor şi a motivaţiilor pentru o carieră 
didactică” [4, p.8-9]. În această perspectivă, formarea cadrelor didactice trebuie să reprezinte o strategie 
esenţială pentru asigurarea adaptării sistemului educaţional la cerinţele societăţii actuale şi, totodată, pentru 
asigurarea calităţii procesului educaţional. Întrucât sistemele educative se caracterizează prin dinamism, 
formarea continuă a cadrelor didactice se transformă într-o pârghie importantă pentru a asigura reorientările 
necesare ale educaţiei.  

Astfel, formarea continuă devine o necesitate permanentă a cadrelor didactice indiferent de domeniul pro-
fesional şi de nivelul pregătirii fiecăruia, deoarece ea reprezintă calea de la profesorul care improvizează şi 
încearcă diverse modele ale demersului didactic către profesorul care ştie şi poate să-şi argumenteze deciziile 
profesionale pentru a obţine rezultate performante în domeniul educaţional. Prin urmare, formarea iniţială nu 
poate fi considerată ca un stadiu încheiat în pregătirea profesională a cadrelor didactice, ci ca o etapă care ur-
mează să fie continuată în viitorul imediat pe termen mediu sau lung. Din această perspectivă, orice activitate 
în cadrul paradigmei educaţionale corelează formarea iniţială, actuală, cu dezvoltarea viitoare, permanentă  
şi continuă. Coordonata orizontală probează deschiderea spaţială nelimitată a activităţii de formare realizată 
transversal în fiecare moment al vieţii. Formarea cadrelor didactice din perspectiva pedagogiei moderne evi-
denţiază importanţa integrării pregătirii iniţiale şi continue la nivelul unor direcţii strategice specifice educaţiei 
permanente şi reprezintă o schimbare în care este nevoie să fie foarte clar definite obiectivele inovaţiei. Iar 
profilul cadrului didactic de astăzi trebuie să răspundă solicitărilor unei noi generaţii de elevi şi modificărilor 
profunde ale societăţii [3, p.9]. 
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În aceste condiţii, formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă, pe bună dreptate, soluţia adoptată de 
sistemele de învăţământ cu scopul completării şi aprofundării, într-un cadru organizat şi eficient, a formării 
iniţiale, fiind definită ca ansamblu de activităţi şi de practici care cer implicarea educatorilor pentru amplifica-
rea cunoştinţelor proprii, perfecţionarea deprinderilor, analiza şi dezvoltarea atitudinilor profesionale [8, p.9]. 
În cadrul formării continue a cadrelor didactice, persoanele formate nu constituie doar un obiect al formării, 
ci constituie elemente active ale formării deschise continue. Demersul didactic al formarii continue este unul 
centrat pe formabil, astfel încât rolul formatorului este acela de a configura contextul, cadrul în care profesorul 
se autoformează. Astfel, formarea continuă se pliază pe tiparele unei acţiuni situate la graniţa dintre educaţie 
şi autoeducaţie. 

Paradigmele moderne, care asimilează statutul cadrului didactic aceluia de membru al unei structuri orga-
nizaţionale definite (şcoala) şi, evident, al unei comunităţi, solicită şi o acceptare diferită a rolurilor şi, mai 
ales, a identităţilor profesionale, accentul fiind pus pe latura pragmatică, personală şi creativă a procesului de 
formare. Intrarea în profesia de dascăl, dezvoltarea profesională permanentă şi evoluţia individului în carieră 
reprezintă puncte ale unui continuu profesional supus legilor managementului resurselor. Nevoile de mobilitate, 
de flexibilitate şi de perspectivă în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice au impus introducerea terme-
nului carieră ca suport al încurajării motivaţiei şi implicării [4, p.27]. 

Stabilirea unui nou referenţial al formării cadrelor didactice bazat pe definirea unor noi sarcini de profil 
ce implică noi cunoştinţe, capacităţi, deprinderi, priceperi şi trăsături de personalitate aduce în discuţie, după 
cum precizează şi Doina Maria Schipor [9, p.48-78], problematica obiectivelor formării continue a cadrelor 
didactice, cu atât mai mult cu cât problematica metodologiei formării implică raportarea permanentă a metodei 
de formare alese la nivelul de exigenţă formulat prin obiective. Dacă să ne referim la rolul formării continue, 
este limpede că ea vizează adaptarea sistemului educativ la schimbările produse sau în curs de producere în 
societate. Astfel, formarea continuă vine să profesionalizeze şi să dezvolte, pe de o parte, cadrul didactic şi să 
eficientizeze sistemul educativ, de cealaltă parte, în funcţie de evoluţia tot mai rapidă a tehnicii, ştiinţei, eco-
nomiei şi, evident, societăţii în ansamblul ei. 

Deja în 1986, modelul unei formări iniţiale, suficientă pentru întreaga carieră profesională, părea a fi un 
model perimat pentru învăţământ. Formarea continuă nu mai apărea ca un remediu la carenţele formării iniţiale, 
ci începea să fie concepută ca un proces de lungă durată şi de învăţare permanentă. Astăzi această concepţie 
este recunoscută; totodată, ea a devenit mai complexă. De fapt, în interiorul procesului de formare permanentă 
(Lifelong Learning), câteva ţări (îndeosebi Germania, Norvegia, Islanda) distingeau, încă din 1997, o formare 
continuă, care permite o înnoire şi o perfecţionare a practicilor profesionale prin actualizarea cunoştinţelor 
însuşite în timpul formării iniţiale, şi o formare complementară, care permite eventual schimbarea orientării 
profesiei prin noi competenţe, sancţionate prin noi diplome [2, p.8].  

Aşa cum se arătă într-un studiu realizat de Eurydice în 1997, obiectivele formării continue se pot structura 
în jurul a trei poli: a) dezvoltarea personală şi profesională a educatorilor, care vizează ameliorarea competen-
ţelor profesionale prin: actualizarea competenţelor de bază, a cunoştinţelor didactice şi a celor din domeniul 
disciplinei predate; însuşirea de noi competenţe; didactica disciplinelor; iniţiere în utilizarea de noi metode şi 
materiale; b) ameliorarea calităţii sistemelor de educaţie, a cursurilor oferite, a instituţiilor de învăţământ şi a 
practicilor pedagogice ale educatorilor prin: favorizarea interdisciplinarităţii şi dezvoltarea lucrului în echipă; 
încurajarea inovaţiei; formarea pentru managementul şcolii şi al clasei şi pentru rezolvarea de probleme; 
punerea în acţiune a unor priorităţi pedagogice; dezvoltarea comportamentelor necesare managementului 
relaţiilor umane; c) cunoaşterea mediului social şi environmental prin: favorizarea relaţiilor cu întreprinde-
rile; apropierea sistemelor educativ şi economic; incitarea la studierea factorilor economici şi sociali care 
influenţează comportamentul tinerilor; adaptarea la schimbarea socială şi culturală [2, p.9-10]. 

După cum menţionează acelaşi autor, într-o scurtă incursiune istorică pe care o face, formarea continuă 
apare în contemporaneitate ca o idee atât veche, cât şi nouă. Deja veche, întrucât ea a apărut în mai multe ţări 
înainte de al Doilea Război Mondial, şi totuşi nouă pentru că, sub forma actuală, ea, din păcate, capătă con-
creteţe foarte lent, în ciuda nenumăratelor lucrări de specialitate care analizează şi, mai ales, militează pentru 
importanţa sa vitală sistemelor educaţionale. Istoria constituirii formării continue se întinde de-a lungul ulti-
mului secol. Ea exista în Finlanda, Suedia şi Germania încă de la finele secolului al XIX-lea sub o formă 
voluntară şi, fără îndoială, relativ informală. Acest tip de formare continuă a cunoscut, adeseori, două stadii: 
primul, de realizare informală, fondată pe voluntariat; cel de al doilea, de structurare sprijinită pe o legislaţie 
şi forme de participare uneori obligatorii [2, p.12]. 
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Exigenţele educaţionale actuale impun configurarea unui model al profesiei didactice, în termenii trecerii 
de la meserie la profesie. Dacă până acum exercitarea profesiei didactice era bazată mai mult pe asimilări 
intuitive, imitative prin ucenicie, acum, prin asimilarea unui set de cunoştinţe şi dezvoltarea competenţelor 
structurate şi fundamentate într-un model profesional, putem vorbi despre profesia didactică şi, în mod special, 
despre profesionalizarea pentru cariera didactică, despre un model al profesiei didactice, unitar, standardizat, 
recunoscut în spaţiul european şi naţional [7]. Acest model al profesiei didactice nu trebuie, însă, confundat 
cu un cadru didactic universal valabil, ci cu un profesionist, un produs al unui sistem interpersonal care ia fiinţă 
şi se dezvoltă numai prin interacţiunile sale cu ceilalţi. „Structura aptitudinii pedagogice este reprezentată de 
domeniul cognitiv, domeniul organizatoric şi domeniul comunicaţional. Aptitudinea pedagogului se constituie 
dintr-o serie de alte aptitudini de personalitate: spiritul de observaţie pedagogic (capacitatea de a observa cele 
mai mici semne ale dezvoltării elevului); imaginaţia pedagogică (capacitatea de a prevedea greutăţile posibile 
şi de a găsi cele mai bune soluţii); exigenţa (capacitatea de a observa şi de a aprecia just rezultatele propriei 
acţiuni, dar şi rezultatele elevilor); tactul pedagogic (relaţii juste cu elevii, simţul măsurii în administrarea 
pedepsei etc.); atenţia distributivă; spiritul organizatoric (cadrul didactic văzut ca un manager al procesului 
de transmitere şi achiziţionare a informaţiilor); creativitatea pedagogică (capacitatea de a depăşi statusul, de a 
găsi noi mijloace şi soluţii pedagogice)” [4, p.37-38]. Acest model didactic nu poate fi obţinut, este limpede, 
în urma programelor de formare iniţială, întrucât complexitatea sa nu se poate cuprinde într-un demers cu 
durată determinată. Profesionistul din sistemul educaţional este, fără îndoială, rezultatul formării continue. 

Influenţată definitoriu de conceptul educaţiei permanente, concept aflat încă în permanentă evoluţie şi dez-
voltare, formarea continuă a cadrelor didactice se supune (sau ar trebui să se supună) unor noi paradigme [6], 
caracterizate prin: orientarea spre personalitatea cadrului didactic şi dezvoltarea potenţialului creativ; restruc-
turarea calitativă a pregătiri iniţiale a viitorilor dascăli, condiţie pentru formarea unui specialist flexibil, mobil, 
capabil să se adapteze la diverse schimbări prin competenţa de autoformare şi dezvoltare profesională; aborda-
rea sistemico-valorică a personalităţii cadrului didactic şi a procesului de formare şi dezvoltare profesională a 
lui; necesitatea corelării şi coordonării diverselor etape ale formării cadrelor didactice. 

Varietatea tipurilor de formare propuse astăzi demonstrează complementaritatea şi complexitatea procesu-
lui lansat. Oferta pieţei actuale de formare continuă dă posibilitate cadrelor didactice să găsească un răspuns 
la nevoile lor, dacă ştiu cum şi unde, adică deţin competenţa de formare continuă. Mai trebuie ca ele să solicite 
participarea, să obţină aprobarea, să fie acceptate şi să poată suporta consecinţele angajamentului (absenţa de 
la şcoală, suplinirea, deplasarea, problemele materiale şi familiale), precum şi întrebarea dacă conţinuturile şi 
metodele pretinsei formări continue corespund aşteptărilor, deoarece în procesul de adoptare a deciziilor cu 
privire la formarea cadrelor didactice este foarte important să se ţină cont de nevoile de formare şi opiniile 
acestora. Dezvoltarea activităţii de formare continuă este un eveniment de deschidere spre noi competenţe. 
Varietatea tipurilor de formare demonstrează complementaritatea şi complexitatea procesului ca atare. Pentru 
orice tip de formare continuă, calitatea câştigă în semnificaţie şi permite managementul unei cariere şi al unei 
modalităţi profesionale de valorizare a competenţelor [6, p.49]. 

Dezvoltarea profesională în contextul paradigmei socioconstructiviste este parte integrantă a responsabili-
tăţilor profesionale ale profesorului şi a muncii sale zilnice; componentă indispensabilă a dezvoltării institu-
ţionale şi condiţie a asigurării calităţii serviciilor educaţionale. Formarea profesională continuă este menită să 
dezvolte competenţele necesare realizării multiplelor roluri profesionale, funcţii şi atribuţii organizaţionale 
nou-apărute. Astfel, principiile esenţiale în formarea continuă a cadrelor didactice ar fi: 

• principiul reflecţiei şi deciziei profesionale responsabile, care implică necesitatea de a privi profesorul 
drept un profesionist, ale cărui decizii pedagogice se întemeiază pe reflecţie asupra propriei practici şi 
pe o argumentare psihopedagogică temeinică atât în activitatea cu copiii, cât şi în construirea propriei 
dezvoltări profesionale; 

• principiul coerenţei şi continuităţii, care implică transferul fundamentelor valorice şi conceptuale ale 
schimbării din educaţie în formarea şi dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din edu-
caţie. Dezvoltarea copilului şi dezvoltarea profesională a angajaţilor în educaţie trebuie să se încadreze 
în aceeaşi paradigmă educaţională. Paradigma educaţiei centrate pe copil necesită încadrarea formării 
continue a profesorilor în paradigma centrării pe cel ce învaţă. Dezvoltarea profesională a profesorilor 
trebuie să fie un proces continuu; 
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• principiul individualizării, care vizează două aspecte: (I) formarea continuă răspunde nevoilor de for-
mare ale fiecărui formabil; (II) formarea continuă oferă oportunităţi de dezvoltare a individualităţii for-
mabililor. Primul aspect implică studierea nevoilor de formare ale cadrelor didactice şi racordarea con-
ţinuturilor, formelor şi strategiilor de formare continuă la acestea. Crearea condiţiilor de dezvoltare a 
individualităţii profesorului constituie sarcina principală a instituţiei abilitate în formarea continuă a 
cadrelor didactice din educaţia timpurie. Este necesar nu doar de a determina/identifica particularităţile 
individuale ale persoanei/educatorului, dar şi de a contribui la dezvoltarea lor. Prin acest principiu se 
pune în valoare subiectul acţiunii educaţionale – în cazul formării profesionale continue – educatorul. 
Principiul individualizării presupune formarea omului integru, care poate îmbina autonomia cu respon-
sabilitatea; 

• principiul liberei alegeri/opţiunii. Fără alegere este imposibilă dezvoltarea individualităţii şi a ipostazei 
de subiect al acţiunii educaţionale, autoactualizarea capacităţilor celui ce învaţă, dezvoltarea competen-
ţelor profesionale. Existenţa oportunităţii de a alege pachetul de servicii educaţionale, temele de maxim 
interes, forma de organizare a activităţilor de formare profesională, furnizorul de servicii educaţionale, 
de a construi propriul traseu de dezvoltare profesională pentru fiecare educator şi angajat al instituţiei 
educaţionale preşcolare devine indispensabilă în formarea continuă. Din punctul de vedere al educaţiei 
centrate pe cel ce învaţă, profesorului trebuie să i se ofere oportunitatea de a alege. Calitatea de subiect 
implică capacitatea de a da dovadă de proactivitate şi libertate în alegere, de a fundamenta alegerea pe 
argumente deduse din autoevaluarea propriei activităţi; 

• principiul creativităţii şi succesului. Activitatea individuală şi colectivă contribuie la identificarea/ 
descoperirea şi dezvoltarea particularităţilor individuale şi a unicităţii grupului de învăţare. Datorită 
creativităţii, profesorul, ca şi copilul, îşi descoperă capacităţile, cunoaşte aspectele forte ale personali-
tăţii sale. Atingerea succesului într-o activitate sau alta contribuie la formarea imaginii pozitive de sine, 
care stimulează realizarea activităţii orientate spre autoperfecţionare şi edificare a eu-ului profesional. 
Autoevaluarea propriei activităţi profesionale, reflexia şi învăţarea experienţială sunt factori ce determină 
succesul; 

• principiul încrederii şi susţinerii. Încrederea în cel ce învaţă, susţinerea tendinţelor lui de autorealizare 
şi autoactualizare trebuie să substituie controlul excesiv şi dirijarea activităţii formabilului de către 
formator. Vom ţine cont de faptul că nu influenţele externe, ci motivaţia/mobilurile interne determină 
succesul în educaţie. Profesorul trebuie să fie împuternicit (motivat, responsabil şi abilitat cu putere de 
decizie) în propria activitate şi dezvoltare profesională şi susţinut prin programe de sprijin şi mentorat. 
Circuitul metodologic al evoluţiei activităţii de formare a cadrelor didactice: formarea iniţială-formarea 
continuă-autoformarea este determinant al calităţii activităţii educatorului” [5, p.8-10]. 

Aşadar, formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o activitate cu conţinut pedagogic şi social pro-
iectată, realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţământ, cu funcţie managerială de reglare-autoreglare 
continuă a procesului de învăţământ, la toate nivelurile sale de referinţă: 

La nivel funcţional, vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de convertire practică a finalită-
ţilor de sistem (ideal, scopuri ale educaţiei) în obiective angajate în cadrul procesului de învăţământ, în mediul 
şcolar şi extraşcolar. 

La nivel structural, stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de valorificare deplină a tuturor resurse-
lor pedagogice (informaţionale, umane, didactico-materiale, financiare) existente la nivel de sistem şi de proces. 

La nivel operaţional, vizează stimularea capacităţilor pedagogice şi sociale de proiectare, realizare, dez-
voltare şi finalizare a activităţilor specifice procesului de învăţământ (lecţii, cursuri, seminarii, lucrări practice, 
ore de dirigenţie, activităţi extraşcolare/cu elevii, cadrele didactice, părinţii, alţi reprezentanţi ai comunităţii 
educative; activităţi: manageriale, metodice, de asistenţă psihopedagogică şi socială, de orientare şcolară şi 
profesională, de consiliere etc.), în condiţii optime, corespunzător contextului intern şi extern existent, pe 
termen scurt, mediu şi lung [1, p.69]. 
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