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Obiective de politici

Status

1. Stabilirea unor așteptări clare pentru cadrele didactice
Așteptările sunt clare referitor la ceea ce trebuie să învețe elevii și ceea ce trebuie să facă
profesorii. Mai mult, printre responsabilitățile formale ale cadrelor didactice se numără și
sarcini complementare orelor de predare, legate de îmbunătățirea procesului instructiveducativ. Cu toate că recomandările privind utilizarea timpului alocat acestor sarcini sunt
destul de generale, cadrele didactice fie aleg ele însele, fie primesc sarcină din partea
conducerii școlii să participe la aceste activități complementare, altele decât cele de predareînvățare-evaluare.

Avansat


2. Atragerea în învățământ a celor mai buni absolvenți
Deși pentru a obține gradul de definitivat atât învățătorii, cât și profesorii de gimnaziu au
obligația de a efectua un stagiu de practică de un an, de a promova un examen scris și o
evaluare a portofoliului profesional personal, învățătorii pot obține un post doar cu diploma
de absolvire a liceului pedagogic, pe când profesorii de gimnaziu trebuie să dețină o diplomă
universitară de licență.

Consolidat


3. Pregătirea cadrelor didactice prin programe de formare folositoare și experiență
practică relevantă
Deși viitoarele cadre didactice beneficiază în cadrul formării inițiale si de experiență practică,
aceasta nu este întotdeauna suficientă pentru a dobândi competențele necesare reușitei în
profesie. În acest proces, viitoarele cadrele didactice nu beneficiază de mentorat sau
îndrumare individuală (coaching), fapt care limitează competențele pe care le dobândesc.

Emergent


4. Corelarea competențelor cadrelor didactice cu nevoile elevilor
Legislația în vigoare prevede unele stimulente pentru cadrele didactice care lucrează în
unități școlare ce au dificultăți în recrutarea și păstrarea personalului. Totuși, acest tip de
școală nu este clar definit. Mai mult, avantajele financiare oferite sunt insuficiente pentru a
motiva cadrele didactice să lucreze în zone dezavantajate.

Emergent


5. Conducerea personalului didactic de către directori competenți
În general, programele de formare profesională sprijină dezvoltarea capacității de conducere
a directorilor. De asemenea, directorii au sarcina de a sprijini, controla și responsabiliza
personalul didactic în mai multe domenii. Cu toate acestea, recompensele financiare pentru
performanța directorilor de școală sunt limitate.

Consolidat


6. Monitorizarea predării și a învățării
Cadrele didactice au posibilitatea de a participa la cursuri cu privire la evaluarea elevilor, deși
acestea nu sunt obligatorii. Suplimentar, există sisteme de evaluare a elevilor, iar rezultatele
evaluărilor sunt publice. Pe de altă parte, nu există o structură formală cu rolul de a transpune
aceste rezultate în măsuri de îmbunătățire a calității învățământului.

Consolidat


7. Sprijinirea cadrelor didactice în vederea îmbunătățirii procesului instructiv-educativ
Cadrele didactice trebuie să îndeplinească anumite cerințe în ceea ce privește formarea
profesională la fiecare cinci ani. Cu toate acestea cursurile la care participă nu se bazează
întotdeauna pe nevoile lor de formare și neîndeplinirea cerințelor de perfecționare nu are
repercusiuni. Mai mult, în realitate, cadrele didactice își finanțează adesea dezvoltarea
profesională prin mijloace proprii.
8. Motivarea cadrelor didactice pentru performanță superioară
Perspectivele de promovare sunt legate de performanță, iar cadrele didactice cu cea mai
bună performanță primesc o gradație de merit. Cu toate acestea, performanțele cadrelor
didactice care cresc rezultatelor elevilor mai slabi la învățătură sunt rareori recunoscute.
Mecanismele de responsabilizare a cadrelor didactice ar putea fi consolidate deoarece
salarizarea acestora nu este corelată cu performanța lor.

Emergent


Emergent


ROMANIA | CADRE DIDACTICE

Prezentarea instrumentului SABER–Cadre
didactice
În întreaga lume, se acordă din ce în ce mai multă atenție
atragerii, păstrării, perfecționării și motivării în sistemul
educațional a marilor profesori. S-a constatat că
rezultatele școlare ale elevilor sunt corelate cu
dezvoltarea economică și socială (Hanushek și
Woessmann, 2007; Pritchett și Viarengo, 2009;
Campante și Glaeser, 2009), iar cadrele didactice joacă
un rol cheie în acest sens. Studii recente au arătat că
nivelul de competență al cadrelor didactice este
principalul indicator educațional pentru prognoza
rezultatelor școlare ale elevilor, precum și că mai mulți
ani consecutivi petrecuți cu un profesor excepțional pot
compensa deficitele de învățare ale elevilor (Hanushek și
Rivkin, 2010; Rivkin,Hanushek și Kain, 2005; Nye,
Konstantopoulos și Hedges, 2004; Rockoff, 2004; Park și
Hannum, 2001; Sanders și Rivers, 1996). Cu toate
acestea, existența unor politici privind personalul
didactic, care să asigure prezența în fiecare clasă a unor
profesori motivați, competenți și care beneficiază de
sprijin, rămâne, deocamdată, o provocare. În prezent,
există dovezi insuficiente și disparate privind impactul
multor politici privind profesorii, iar impactul multor
reforme depinde de caracteristicile specifice de
proiectare ale acestora. Totodată, politicile privind
cadrele didactice pot avea efecte diferite, în funcție de
context și de alte politici promovate în domeniul
educației.
SABER–Cadre didactice este un instrument care își
propune să răspundă acestor nevoi, prin colectarea,
analizarea, sintetizarea și comunicarea unor informații
complete despre politicile privind personalul didactic
din învățământul primar și secundar din întreaga lume.
SABER–Cadre didactice este o componentă centrală a
inițiativei SABER (Abordare sistemică pentru
îmbunătățirea educației), o inițiativă lansată de Human
Development Network, departament în cadrul Băncii
Mondiale. În cadrul SABER sunt colectate și analizate
informații cu privire la politicile existente în diferite
sisteme de învățământ, pentru a identifica probleme
comune și soluții promițătoare. Constatările sunt
comunicate public, astfel încât să poată fundamenta
deciziile statului respectiv cu privire la domeniile și
modalitățile în care trebuie să investească pentru a
îmbunătăți calitatea învățământului.
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SABER–Cadre didactice colectează date cu privire la 10
domenii esențiale, pentru a oferi o imagine completă și
descriptivă asupra politicilor privind personalul didactic
de predare existente în fiecare dintre sistemele de
învățământ incluse în cercetare (Caseta 1). Datele din
fiecare sistem de învățământ cuprins în cercetare sunt
culese de un consultant de specialitate, cu ajutorul unui
chestionar comun, care asigură comparabilitatea
informațiilor. Datele colectate se referă la normele și
reglementările care guvernează managementul
personalului didactic
în respectivul sistem de
învățământ. Datele sunt introduse într-o bază de date
comparativă, de unde cei interesați pot obține informații
detaliate care descriu modul în care diverse sisteme de
învățământ își gestionează cadrele didactice. Baza de
date cuprinde și documentele suport și este disponibilă
pe website-ul SABER–Cadre didactice.
Caseta 1. Domenii de politică pentru care se colectează date

1. Condiții de intrare și rămânere în învățământ
2. Formarea inițială a cadrelor didactice
3. Recrutare și angajare
4. Norma didactică și autonomia cadrelor didactice
5. Dezvoltare profesională
6. Remunerare (salarii și alte drepturi)
7. Reglementări privind pensionarea și drepturile de
pensie
8. Monitorizarea și evaluarea calității cadrelor
didactice
9. Reprezentarea și „vocea” cadrelor didactice
10. Conducerea școlilor

Pentru a oferi recomandări documentate privind
politicile, SABER-Cadre didactice analizează informațiile
colectate pentru a evalua măsura în care politicile
privind personalul didactic dintr-un anumit sistem de
învățământ corespund politicilor care, conform
cercetărilor, au efecte pozitive asupra rezultatelor
școlare ale elevilor. SABER–Cadre didactice analizează
datele colectate referitoare la
politicile privind
personalul didactic pentru a evalua progresul înregistrat
de fiecare sistem de învățământ, către atingerea a opt
obiective de politici: 1. stabilirea unor așteptări clare
pentru cadrele didactice; 2. atragerea în învățământ a
celor mai buni absolvenți; 3. pregătirea cadrelor
didactice prin programe de formare și experiență
practică relevante; 4. corelarea competențelor cadrelor
didactice cu nevoile elevilor; 5. personal didactic condus
de directori competenți; 6. monitorizarea predării și
învățării; 7. sprijin pentru cadrele didactice în vederea
îmbunătățirii procesului instructiv-educativ și 8.
2
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motivarea cadrelor didactice pentru performanțe
superioare (Figura 1).
Figura1:Opt obiective ale politicilor privind personalul didactic

Cele opt obiective de politici privind personalul didactic
reprezintă funcții pe care toate sistemele de învățământ
de înaltă performanță le îndeplinesc, într-o măsură mai
mică sau mai mare, astfel încât să asigure prezența în
fiecare clasă a unor profesori motivați, competenți și
care beneficiază de sprijin. Aceste obiective au fost
identificate prin studierea dovezilor obținute din studii
de cercetare a politicilor privind personalul didactic,
precum și prin analiza politicilor aplicate în unele sisteme
de învățământ cu performanțe de vârf și care parcurg un
proces de îmbunătățire rapidă. Pentru definirea
obiectivelor de politici privind personalul didactic de
predare, au fost aplicate trei criterii, și anume:(1)
corelarea cu rezultatele școlare pe baza unor dovezi
empirice; (2)definirea ca prioritate în alocarea resurselor;
și (3) pot face obiectul unor acțiuni, cu alte cuvinte, pot fi
îmbunătățite prin măsuri ale Guvernului. Cele opt
obiective de politici privind personalul didactic de
predare nu cuprind și alte obiective pe care statele ar
dori să le urmărească pentru a spori eficacitatea cadrelor
didactice, dar pentru care, până în prezent, nu există
dovezi empirice pe baza cărora să se facă recomandări
specifice de politici.
Prin clasificarea statelor după măsura în care
îndeplinesc fiecare dintre cele opt obiective,
instrumentul SABER–Cadre didactice poate ajuta la
diagnosticarea problemelor cheie cu care se confruntă
respectivele state în demersul de a avea în sistem
cadre didactice eficace. Pentru fiecare obiectiv de
politici, echipa SABER–Cadre didactice a identificat
pârghii strategice (măsuri pe care guvernele le pot lua
pentru atingerea acestor obiective) și indicatori (care
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arată măsura în care guvernele folosesc efectiv aceste
pârghii). Cu ajutorul pârghiilor strategice și al
indicatorilor,
SABER–Cadre
didactice
clasifică
performanțele sistemelor de învățământ prin prisma
fiecăruia dintre cele opt obiective, folosind o scală cu
patru niveluri (latent, emergent, consolidat și avansat).
Calificativele descriu măsura în care un anume sistem de
învățământ dispune de politici privind personalul
didactic cunoscute ca fiind corelate cu rezultatele școlare
ale elevilor (Anexa 1). Principalul scop al acestei analize
este de a identifica punctele tari și punctele slabe ale
politicilor privind personalul didactic de predare, precum
și de a indica, cu precizie, posibile domenii de
îmbunătățire. Pentru o discuție mai detaliată cu privire la
cele opt obiective de politici privind personalul didactic,
pârghii strategice și indicatori, precum și cu privire la
dovezile pe care se bazează acestea, a se vedea Vegas
et al. (2012).
Instrumentul SABER–Cadre didactice se concentrează,
cu preponderență, asupra designului de politici, nu
asupra modului în care acestea sunt implementate.
SABER–Cadre didactice analizează politicile privind
personalul didactic adoptate oficial în sistemele de
învățământ. Pe de altă parte, modul de aplicare în
practică a respectivelor politici poate fi substanțial
diferit de concepția inițială a acestora. De fapt, acestea
diferă, deseori, din cauza unor factori, precum aspectele
economice ale procesului de reformă, lipsa capacității
instituțiilor responsabile de a implementa respectivele
politici sau interacțiunea dintre politici și factori specifici
contextuali. Întrucât SABER–Cadre didactice colectează
puține date cu privire la implementarea politicilor,
analiza politicilor privind personalul didactic de predare
prezentată în acest raport trebuie completată cu
informații detaliate care descriu configurația acestor
politici aplicate în practică.
Sistemul de învățământ preuniversitar românesc
cuprinde patru niveluri: educația timpurie, învățământul
primar, secundar și terțiar nonuniversitar (Legea
educației naționale nr. 1/2011). Educația timpurie se
adresează elevilor cu vârsta de sub șase ani și cuprinde
nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și nivelul preșcolar (3-6
ani). Învățământul primar (6-10 ani) începe cu clasa
pregătitoare și se încheie în clasa a patra. Învățământul
secundar este împărțit în două cicluri: secundar inferior
(10-14 ani), cu clasele V-VIII și secundar superior (14-18
ani), cu clasele IX-XII/XIII. Învățământul secundar
superior este împărțit în trei filiere: teoretică,
vocațională și tehnologică.
3
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Ambele cicluri ale învățământului secundar se finalizează
cu examene naționale. La sfârșitul clasei a opta se
organizează examenul de evaluare națională, iar la
sfârșitul clasei a douăsprezecea se organizează examenul
de bacalaureat. Examenul de bacalaureat este condiție
pentru
admiterea
în
învățământul
superior.
Învățământul profesional și tehnic oferă elevilor o rută
alternativă pentru admiterea în învățământul superior
sau ocuparea unui loc de muncă.
Prezentul raport evidențiază rezultatele aplicării
metodei de cercetare SABER–Cadre didactice în
România. Raportul descrie performanțele României în
raport cu fiecare dintre cele opt obiective de politici
privind personalul didactic, alături de informații din
sisteme de învățământ în care elevii au obținut, în mod
consecvent, rezultate foarte bune la teste internaționale
și care au fost cuprinse în analize realizate cu ajutorul
instrumentului SABER—Cadre didactice. Informații
suplimentare cu privire la politicile privind personalul
didactic de predare aplicate în învățământul românesc și
în învățământul din alte state sunt disponibile pe
website-ul SABER–Cadre didactice.

4
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Contextul economic
În 2016, produsul intern brut al României (PIB)a crescut
cu 4,8% –cea mai mare rată de creștere din 2008 – și a
treia din Uniunea Europeană(UE) (Banca Mondială,
2017b). În prima jumătate a anului 2017, creșterea
economică a continuat, ajungând la 5,8%, astfel încât
economia României a înregistrat cel mai rapid ritm de
creștere din UE (Banca Mondială, 2017b). Creșterea a
fost alimentată mai ales de consumul privat, susținut de
stimulente fiscale, de creșterea salariului minim în
sectorul public și de mărirea pensiilor. Cu toate acestea,
avantajele concurențiale ale României sunt limitate de
unele considerente legate de guvernare și de o
capacitate administrativă redusă.
În ciuda creșterii economice, România prezintă cele mai
mari inegalități ale veniturilor din UE. Ponderea
populației expuse riscului de sărăcie (după transferurile
sociale) a crescut de la 22,1%, în 2009, la 25,3%, în 2016
(Banca Mondială, 2017b). Acest fenomen este deosebit
de problematic pentru populația tânără din România, în
condițiile în care aproape 47% dintre copii trăiesc în
familii expuse riscului de sărăcie sau excludere socială.
(Sursa: Eurostat, 2016 (ilcpeps01)Table 1: People at risk
of poverty or social exclusion, by age group, 2015).
Pentru a reduce aceste inegalități, printre prioritățile
României pentru perioada 2017–2020, se numără
investiții în infrastructură, sănătate și învățământ, cu un
accent special pe promovarea includerii sociale,
îmbunătățirii administrației publice și dezvoltarea
sectorului privat.

Contextul sectorului educație
Cadrul legal general privind managementul, funcționarea
și reglementarea învățământului în România este
reprezentat de Constituție și de Legea educației
naționale nr.1 din 2011. Toate nivelurile de învățământ
sunt reglementate prin legislație primară, legislație
secundară și norme specifice. În România, învățământul
public este gratuit și obligatoriu până la clasa a X-a. O
instituție națională centrală – Ministerul Educației
Naționale (MEN) – elaborează și urmărește aplicarea
politicilor naționale la toate nivelurile, inclusiv în
domeniul curriculumului, evaluării, managementului
unităților de învățământ, rețelei de unități școlare,
programelor sociale și alocării resurselor umane în
unitățile de învățământ. De asemenea, MEN are în aria
de responsabilitate politicile privind personalul didactic
și coordonează toate aspectele legate de profesia
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didactică, de la recrutare, angajare, repartizare,
dezvoltare profesională și promovare, până la evaluare.
Formarea profesională inițială a cadrelor didactice se
face în universități, prin programe de studiu acreditate.
În prezent, în sistemul de învățământ românesc lucrează
203.032 de cadre didactice. Dintre acestea, 73% sunt
titularizați pe post, iar 27% sunt suplinitori.
În România, fondurile alocate educației sunt mici,
comparativ cu celelalte state membre ale UE. În 2017,
bugetul educației ca procent din PIB a fost de 3,1%, cel
mai scăzut dintre bugetele statelor membre ale UE și
semnificativ mai mic decât media UE de 5,5% (Banca
Mondială, 2017a). Mai mult, cadrele didactice primesc
salarii relativ mici, comparativ cu alte profesii. De
exemplu, în România, cadrele didactice realizează doar
44% din PIB pe cap de locuitor, comparativ cu 80% sau
mai mult în statele avansate. Cadrele didactice din
România au cele mai mici salarii din UE, așa cum se arată
în Tabelul 1.
Tabelul 1. Salariul minim brut anual al cadrelor didactice în statele
membre ale UE (ISCED 1)
Stat
Salariu (€)
Stat
Salariu (€)
Luxemburg
72.000
Portugalia
21.960
Germania
44.860
Malta
19.320
Danemarca
44.580
Slovenia
17.117
Olanda
34.806
Grecia
13.104
Austria
33.157
Estonia
11.264
Finlanda
32.234
Cehia
9.238
Marea Britanie
30.646
Croația
9.051
Suedia
30.791
Slovacia
7.362
Spania
28.431
Ungaria
6.636
Belgia
28.342
Polonia
5.450
Franța
24.595
Letonia
4.860
Cipru
23.885
Lituania
4.580
Italia
23.051
Bulgaria
3.681
România
3.583

Sursa: „Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in
Europe – 2015/16. Eurydice Facts and Figures.”

La modul general, nivelul scăzut al remunerațiilor poate
oferi o explicație pentru numărul mic de persoane care
doresc să devină cadre didactice și pentru numărul
limitat de experți în științe ale educației. Această situație
este evidențiată de ponderea redusă a absolvenților de
științe ale educației: 3,8% în România, comparativ cu
10,4% în Germania și 13,8% în Polonia. La nivel de
masterat, doar 3.3% dintre absolvenți se specializează în
științe ale educației, comparativ cu cei 34% care obțin
specializări în afaceri, administrație și drept. În România,
absolvenții de doctorat în științele educației reprezintă
0,9% din toate domeniile, comparativ cu 4,4% în Marea
Britanie, 1,8% în Germania și 1,7% în Polonia (Agenția
5
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Română de Asigurare a Calității în Învățământul
Universitar, 2017).

Figura 2. Diferențe în rezultate la testul PISA la matematică între
prima și ultima chintilă ca nivel socio-economic

Calitatea învățământului în România este semnificativ
mai scăzută decât în restul UE atât în ceea ce privește
accesul, cât și calitatea. Mai mult, rata de părăsire
timpurie a școlii rămâne mare, situație care poate avea
consecințe iremediabile asupra pieței forței de muncă și
creșterii economice. În timp ce rata de părăsire timpurie
a școlii în grupa de vârstă 18 - 24 a scăzut ușor – de la
19,1%, în 2015, la 18,5%, în 2016, România are a treia cea
mai mare rată de părăsire timpurie a școlii din UE, fiind
departe de ținta de 11,3%, stabilită în Strategia Europa
2020.
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Aceste disparități sunt și mai pregnante în zonele rurale
(26,6%) și continuă să reprezinte o problemă în zonele
urbane (6,2% în municipii și 17,4% în orașe și suburbii)
(OCDE, 2015). Pe lângă inegalități între regiuni, inegalități
între mediul urban și cel rural și inegalități socioeconomice, România se confruntă cu un declin rapid al
populației școlare, cu un total de aproximativ 3 milioane
de elevi în învățământul preuniversitar, în 2017. Declinul
populației școlare este determinat de criza demografică
acută din România, caracterizată printr-o forță de muncă
îmbătrânită, o rată scăzută a natalității și un număr din
ce în ce mai mare de emigranți tineri și bine calificați
(Davies și Hinks, 2015).
Conform „Monitorului educației și formării” (Comisia
Europeană, 2017), românii se situează semnificativ sub
media UE în ceea ce privește competențele de bază.
Rezultatele testării realizate în 2015 în cadrul
Programului pentru evaluarea internațională a elevilor
(PISA) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică(OCDE) arată că, în rândul tinerilor cu vârsta
de sub 15 ani, nivelul de cunoștințe se situează sub cel de
bază: 38,5% - științe, 38,7% - citire și 39,9% - matematică.
Deși s-au îmbunătățit din 2006, scorurile României la
testele PISA sunt semnificativ mai mici decât ale altor
state membre ale UE. Aproximativ 40% dintre elevii
români sunt analfabeți funcționali și nu pot efectua
operațiuni aritmetice elementare, prin contrast cu circa
23% dintre elevii din UE.
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Mai mult, 24% dintre elevi au avut rezultate sub nivelul
de bază la toate cele trei domenii. Rezultatele
nesatisfăcătoare au fost de aproape trei ori mai mari în
rândul elevilor din categorii defavorizate decât în rândul
celor din cuartila de vârf din perspectiva situației socioeconomice (Figura 2; OECDE, 2015). Mai exact, testele
PISA 2015 arată că ecartul dintre performanțele elevilor
din grupa de populație cu veniturile cele mai mari și cele
ale elevilor din grupa cu veniturile cele mai mici este
aproape egal cu diferența dată de trei ani școlari.
Accesul la învățământ de calitate este o problemă și mai
mare pentru elevii din mediul rural și pentru cei de etnie
romă. Testele PISA 2015 arată că ecartul dintre
performanțele elevilor din mediul rural și cele ale elevilor
din mediul urban este de peste un an școlar. În 2016,
37,5% dintre elevii de clasa a opta din școlile rurale au
obținut rezultate slabe la evaluarea națională,
comparativ cu 15% în școlile urbane, conform
raportărilor MEN. Acest fapt indică o problemă mai largă:
în timp ce 45% dintre școlarii din România locuiesc în
mediul rural, doar 24%dintre aceștia își continuă studiile
în învățământul superior (Comisia Europeană, 2017). Mai
mult, accesul la învățământ de calitate continuă să fie o
problemă importantă pentru copiii de etnie romă.
Ponderea copiilor de etnie romă care participă în
programe de educație timpurie a scăzut de la 45%, în
2011, la 38%, în 2016 (Comisia Europeană 2017). Pe
lângă aceasta, 77% dintre tinerii romi cu vârsta între 18
și 24 de ani au părăsit timpuriu școala (Agenția pentru
Drepturi Fundamentale a UE, 2016).
De la aderarea la UE, în 2007, România a introdus măsuri
de îmbunătățire a sistemului de învățământ și se
îndreaptă cu pași mari către îndeplinirea criteriilor
stabilite în cadrul strategic de cooperare „Educație și
formare 2020 (ET 2020)”. ET 2020 are ca obiective:
6
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realizarea în practică a învățării pe tot parcursul vieții și a
mobilității; îmbunătățirea calității și eficienței educației
și formării; promovarea echității, a coeziunii sociale și a
cetățeniei active; stimularea creativității și inovării,
inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de
educație și de formare (Comisia Europeană, 2009).
Eforturile României în sensul îndeplinirii acestor
obiective se concentrează, în primul rând, asupra
reducerii ratei mari de părăsire timpurie a școlii,
promovării învățării pe tot parcursul vieții și îmbunătățirii
calității învățământului terțiar și profesional, prin
strategii specifice. Aceste strategii cuprind o serie de
măsuri adresate dezvoltării profesionale a cadrelor
didactice ca element cheie pentru îmbunătățirea calității
învățământului. În prezent, România este în curs de a
implementa un curriculum național modernizat, bazat
pe competențe, pentru toți anii de studiu. În același timp,
este în curs de planificare și organizare procesul de
formare a tuturor cadrelor didactice pentru a preda pe
baza acestui nou curriculum.

Obiectivul 1: Stabilirea unor așteptări clare
pentru cadrele didactice
Avansat
Existența unor așteptări clare cu privire la performanța
elevilor și a cadrelor didactice joacă un rol important prin
aceea că ghidează activitatea curentă a profesorilor și
permite alocarea resurselor necesare, astfel încât
cadrele didactice să poată îmbunătăți în mod constant
procesul instructiv-educativ. Suplimentar, așteptările
clare pot contribui la asigurarea coerenței diverselor
aspecte cheie ale profesiei didactice, așa cum sunt
formarea inițială, dezvoltarea profesională și evaluarea
cadrelor didactice.
SABER–Cadre didactice analizează două pârghii
strategice pe care sistemele de învățământ le pot aplica
pentru atingerea acestui obiectiv: (1) așteptări clare
privind ceea ce elevi trebuie să știe și să poată face,

1Planul

– cadru şi programele școlare pentru învăţământ primar au
fost revizuite în 2013/14; planul-cadru și programele școlare pentru
învățământul secundar inferior au fost revizuite în 2016/2017; planulcadru şi programele școlare pentru învăţământul secundar superior

RAPORT DE ȚARĂ SABER |2017
precum și modul în care cadrele didactice pot ajuta elevii
să atingă aceste obiective; și (2) îndrumări privind modul
în care cadrele didactice își pot folosi timpul de lucru
pentru a îmbunătăți procesul instructiv-educativ la nivel
de școală.
(1) În România, există așteptări clare cu privire la ceea
ce trebuie să învețe elevii și la activitatea pe care
trebuie să o desfășoare cadrele didactice. MEN are în
atribuție stabilirea acestor standarde la nivel național,
standarde incluse ca parte a competențelor pe care
trebuie să le dobândească elevii din ciclurile de educație
timpurie, primară și secundară, conform curriculumului
național. Planurile-cadru, programele școlare
și
metodologiile de aplicare sunt promovate prin ordine ale
ministrului educației și sunt disponibile pe website-urile
MEN, Institutului de Științe ale Educației (ISE)și
inspectoratelor școlare județene, precum și în format
tipărit, la unitățile de învățământ.
În ultimii cinci ani, o serie de reforme au avut ca obiect
curriculumul național. 1 Printre acestea, se numără
introducerea
unor
noi
planuri-cadru
pentru
învățământul preuniversitar și a unor programe școlare
revizuite pentru educația timpurie, ciclul primar și cel
secundar inferior. Curriculumul pentru învățământul
secundar superior este în curs de revizuire și se
preconizează că acest proces va fi finalizat până la
sfârșitul anului 2018. Standardele de evaluare a elevilor
– de asemenea, elaborate de MEN – sunt concepute
astfel încât să ajute cadrele didactice să compare
rezultatele școlare ale elevilor cu competențele cerute
de curriculum. Din 2003 și până în momentul de față,
aceste standarde nu au fost actualizate pentru a reflecta
modificările aduse curriculumului. În același timp, deși sau făcut unele încercări de a elabora standarde pentru
profesia didactică, acestea încă nu au fost puse în
practică.
Atribuțiile cadrelor didactice sunt prevăzute în Legea
educației naționale nr. 1 din 2011 și prevăd ca personalul
didactic de predare să desfășoare activități la clasă și în
afara acesteia. Pe lângă activitățile didactice – inclusiv

sunt în proces de revizuire, cu date preconizate de finalizare: finele
anului 2017, pentru planul -cadru de învățământ; 2018, pentru noile
programe școlare.
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Sistemele de învățământ de succes – cum sunt cele din
Ontario, Finlanda, Japonia, Coreea de Sud și Singapore –



Contribuție la activitatea școlii





Elaborare curriculum





Participare la evaluarea școlii

Singapore

Mentorat între colegi

Serbia

Experiența internațională arată că definirea normei
didactice ca timpul total petrecut în unitatea de
învățământ poate conduce la optimizarea învățării,
întrucât astfel se recunoaște faptul că, în mod normal,
cadrul didactic trebuie să aloce timp și unor activități
complementare celor de predare (cum ar fi, planificarea
lecțiilor, notarea lucrărilor elevilor, sprijin pentru
învățare și dezvoltare profesională), precum și unor
activități administrative și educaționale în afara clasei
(cum ar fi contribuții la activitatea generală a școlii și
participarea la evaluarea instituției). Timpul alocat
activităților complementare, altele decât cele de
predare-învățare-evaluare, joacă un rol crucial pentru
îmbunătățirea rezultatelor școlare.

Figura 3. Tipuri de activități complementare legate de
îmbunătățirea procesului instructiv-educativ
Georgia

(2)Îndrumările privind utilizarea timpului de lucru de
către cadrele didactice ar putea să se concentreze mai
mult pe îmbunătățirea procesului instructiv-educativ. În
România, cadrele didactice sunt considerate ca fiind
angajați ai sectorului public și, ca atare, au obligația de a
lucra 40 de ore pe săptămână. Din cele 40 de ore,
activitatea didactică ocupă circa 18 (cu alte cuvinte, 45%
din timpul de lucru), rămânând astfel 22 de ore pentru
activități altele decât cele didactice.

Cu toate acestea, reducerea timpului petrecut la clasă nu
este o strategie recomandată, în special în cazul țărilor cu
rezultate școlare mai slabe. Un aspect esențial este acela
de a asigura condițiile în care cadrele didactice să
beneficieze la maximum de orele de lucru altele decât
cele de predare și de celelalte posibilități de
perfecționare profesională, astfel încât să se
îmbunătățească calitatea procesului instructiv-educativ.
Deși legislația românească prevede o serie întreagă de
activități cu caracter complementar, așa cum se arată în
Figura 3, în practică, rezultatele școlare nu reflectă acest
fapt.

Bulgaria

Analiza sistemelor cu cele mai înalte performanțe arată
că multe activități din afara clasei – cum ar fi acordarea
și primirea de sprijin didactic de la colegi – conduc la
îmbunătățirea eficacității didactice.

alocă, la nivel de școală, un număr considerabil de ore
activităților legate de îmbunătățirea procesului
instructiv-educativ. Printre aceste activități se numără
colaborarea între cadrele didactice privind analiza
procesului instructiv-educativ, mentoratul între colegi și
dezvoltarea profesională(Darling-Hammond și Rothman,
2011; Darling-Hammond, 2010; Levin, 2008). În același
timp, aceste sisteme tind să aloce o parte mai mică a
timpului de lucru contactului direct cu elevii și o parte
mai mare colaborării între cadrele didactice,
perfecționării la nivel de școală și cercetării eficacității
diverselor strategii de predare-învățare-evaluare. De
exemplu, în Japonia, circa 40% din timpul de lucru al
cadrelor didactice este alocat acestui tip de activități, iar
în Ontario se alocă în acest scop 30% (Darling-Hammond
și Rothman, 2011).

*România

corectarea și notarea lucrărilor de evaluare și
supravegherea elevilor – cadrele didactice pot participa
la activități complementare procesului de învățământ.
Conform Legii educației naționale nr. 1 din 2011, cadrelor
didactice li se alocă timp de lucru pentru mentorat,
participare la activități de dezvoltare profesională,
programe de tipul școală după școală și colaborare la
nivelul școlii (de exemplu, prin contribuția la elaborarea
curriculumului la decizia școlii). Cu toate că legea
prevede și alte posibilități, acestea nu sunt puse în
practică, întrucât cadrele didactice sunt supraîncărcate
cu activități birocratice și alte responsabilități
administrative. Întrucât timpul de lucru pentru astfel de
activități este alocat prin lege, dar nu este specificat și
defalcat pe tipuri de activități, cadrele didactice participă
la ele în funcție de condițiile locale, unele la cele legate
de mentorat, altele la realizarea curriculumului la decizia
școlii etc.














Sursa: date SABER–Cadre didactice; *Notă: nu toate cadrele didactice
participă la aceste activități; doar unele au aceste atribuții.

Obiectivul 2: Atragerea în învățământ a celor
mai buni absolvenți
Consolidat 
Structura și caracteristicile carierei didactice pot
influența decizia unei persoane potrivite pentru această
meserie de a intra în învățământ. Astfel de persoane ar fi
8
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mai atrase de o astfel de carieră dacă cerințele de intrare
ar fi similare cu cele pentru profesiile „bine cotate”, dacă
pachetul salarial și condițiile de muncă ar fi adecvate și
dacă ar exista perspective de carieră atrăgătoare, care să
le permită să se dezvolte pe plan profesional.
SABER–Cadre didactice analizează patru pârghii
strategice pe care sistemul de învățământ le poate folosi
pentru atingerea acestui obiectiv: (1) condiții de intrare
în profesia didactică; (2) remunerație competitivă; (3)
condiții de muncă atrăgătoare; (4) posibilități de carieră
atrăgătoare.
(1) În România, condițiile de intrare în profesia didactică
sunt mai stricte pentru învățământul secundar decât
pentru cel primar. În majoritatea sistemelor de
învățământ cu performanțe ridicate, cadrele didactice
noi trebuie să aibă o experiență de predare minimă sau
să promoveze un examen, pe lângă absolvirea unui curs
de formare profesională în domeniul pedagogiei. De
exemplu, în Finlanda, toate cadrele didactice au diplomă
de master și doar o parte dintre candidații inițiali sunt
admiși la cursuri. Această situație denotă faptul că
profesia didactică este relativ căutată.
Multe sisteme de învățământ cu performanțe ridicate
oferă două tipuri de programe de formare a cadrelor
didactice: concomitente și consecutive. În programele
concomitente, disciplinele de specialitate și modulele de
pedagogie sunt predate simultan. Programele
consecutive cuprind o etapă cu durata de unu sau mai
mulți ani în care se dobândesc cunoștințele de
specialitate într-un anume domeniu, urmată de o
perioadă de formare în domeniul pedagogic. România
aplică ambele modele.
În România, un post didactic într-o școală primară poate
fi obținut prin absolvirea: (i)liceului pedagogic cu durata
de patru ani; sau (ii) a unui program de licență. Începând
cu 2012, legea cere ca învățătorii să fie absolvenți de
studii superioare (OG 92/2012). Deși a fost introdusă
această cerință, în 2016, mai mult de o treime dintre
învățători erau absolvenți de liceu pedagogic, din cauza
costurilor asociate continuării studiilor și obstacolelor
birocratice (Sursa: calcule ale personalului BM realizate
pe baza datelor oferite de MEN, 2017). Întrucât această
prevedere legală nu a dat rezultate în practică, în
prezent, este posibil ca învățătorii să predea doar cu
diploma de liceu pedagogic.
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Pe de altă parte, pentru a deveni profesor cu drept de
practică la ciclul secundar sunt necesare: (i) o diplomă de
licență într-un program de studii acreditat într-un
domeniu/specializare care să includă și un modul
psihopedagogic, (ii) un an de experiență practică ca
profesor debutant; și (iii) promovarea examenului de
definitivat, care constă într-o evaluare practică și un
examen scris.
Atât în cazul cadrelor didactice din învățământul primar,
cât și al celor din învățământul secundar, nu există un
organism oficial care să acorde dreptul de practică după
ce un cadru didactic a absolvit un program universitar
acreditat. Cu toate acestea, după absolvirea programului
de licență, cadrele didactice din învățământul primar și
secundar trebuie să predea timp de un an (în această
perioadă, sunt considerate „cadre didactice debutante”).
După finalizarea stagiului de practică didactică,
persoanele care doresc să rămână în învățământ au la
dispoziție cinci ani să promoveze examenul de
definitivat, cu un scor de minim 80%. În cazul în care nu
promovează acest examen în termenul de cinci ani, nu
dobândesc statutul de cadru didactic cu drept de
practică, dar pot continua să predea pe termen nelimitat,
ca suplinitori. Această politică nu poate contribui la
creșterea calității învățământului românesc, întrucât
ponderea cadrelor didactice suplinitoare în sistem este
de peste un sfert din total, respectiv 27% (sursa: calcule
ale personalului BM realizate pe baza datelor oferite de
MEN, 2017).
Pe lângă examenul de definitivat, cadrele didactice
trebuie să promoveze un alt examen, pentru titularizarea
pe post. Acest examen nu este obligatoriu și poate fi
susținut oricând, chiar și imediat după finalizarea
cursurilor universitare. Odată ce un cadru didactic
promovează examenul de titularizare, acesta poate
încheia un contract de muncă cu durata nedeterminată.
În cazul în care, în termenul de cinci ani, un cadru didactic
promovează concursul de titularizare, dar nu și examenul
de definitivat, acesta își pierde titularizarea pe post și
contractul de muncă pe durată nedeterminată, dar poate
continua activitatea didactică ca suplinitor, pe bază de
contract cu durată determinată.
(2) Remunerația cadrelor didactice nu este atractivă,
comparativ cu cea a altor profesii. În România, salariile
cadrelor didactice reprezintă 44% din PIB pe cap de
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locuitor 2, un nivel care nu este la fel de competitiv ca în
alte sectoare (de exemplu, comunicații, finanțe sau
asigurări). Mai mult, este nevoie de 40 de ani vechime în
muncă pentru a ajunge la nivelul maxim de salarizare, iar
remunerația nu diferă în funcție de performanța
didactică. Această situație este o problemă cu deosebire
în cazul cadrelor didactice care lucrează cu elevi cu
rezultate slabe. Deoarece în comunitățile sărace
eforturile cadrelor didactice care își ajută elevii să atingă
niveluri mai ridicate de înțelegere nu sunt recunoscute,
puțini profesori sunt motivați să-i sprijine pe acești elevi
să obțină rezultate bune.
(3) Condițiile de muncă nu sunt suficient de tentante
pentru a atrage persoane potrivite pentru această
meserie către profesia didactică. Cel mai probabil,
condițiile de muncă joacă un rol important în decizia de
a deveni cadru didactic. Candidații pregătiți, care au
perspective în alte profesii, ar putea fi încurajați să
devină cadre didactice, dacă ar beneficia de condiții de
muncă bune. În România, există norme cu privire la
infrastructura, igiena și salubritatea școlilor. În practică,
aproape 80% dintre unitățile de învățământ îndeplinesc
aceste norme (Sursa: calcule ale personalului BM
realizate pe baza datelor oferite de MEN, 2017). Cu toate
acestea, nu sunt disponibile date privind conformarea cu
standardele pentru infrastructură și majoritatea
clădirilor nu dispun de facilități moderne și de spații
adecvate pentru activitatea didactică. Deseori, cadrele
didactice preferă să lucreze în școli private, datorită
condițiilor mai bune, inclusiv a stării clădirilor, accesului
la materiale auxiliare și numărului mai mic de elevi în
clase.
O analiză recentă realizată de Banca Mondială în
România, cu scopul de a fundamenta deciziile strategice
privind infrastructura din învățământ, a evidențiat o serie
de neajunsuri și diferențe mari între școlile din mediul
urban și cel rural. De exemplu, 72% dintre școlile din
mediul rural nu au laboratoare, comparativ cu 30% dintre
școlile urbane; similar, doar 32% dintre școlile rurale au
săli de sport, față de 71% dintre școlile urbane. Analiza
realizată de Banca Mondială concluzionează că sunt

În 2015/2016, salariul brut al unui profesor calificat în învățământul
secundar varia între 3 810 Euro și 10 124 Euro, cu o medie de 6 967
Euro (Comisia Europeană, 2016)

foarte multe de făcut pentru ca școlile publice să devină
medii de învățare lipsite de pericole, moderne și sigure
(Banca Mondială, 2017a).
Raportul număr de elevi/cadre didactice poate fi un alt
indicator privind condițiile de muncă ale cadrelor
didactice, întrucât clasele cu mai mulți elevi prezintă, în
general, un grad de dificultate mai mare pentru
profesori. Deși, în medie, raportul elevi/ cadre didactice
în România, în învățământul primar, este de 20:1, iar în
învățământul secundar este de 12:1 – situându-se astfel
aproape de raportul din țările cu performanțe ridicate –
(Figura 4), în marile orașe, cum este Bucureștiul, acest
raport poate depăși 40 de elevi per profesor.
Figura4. Raportul număr elevi/cadre didactice, învățământ primar
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Sursa: date din SABER–Cadre didactice și date statistice ale UNESCO.

(4) Posibilitățile de promovare în carieră pot fi
atrăgătoare, dar până la urmă nu sunt suficiente pentru
a-i atrage în profesie pe cei mai buni candidați. În
majoritatea sistemelor de învățământ cadrele didactice
au posibilitatea de a fi promovate în funcții de
conducere, la un moment dat al carierei. Pe lângă aceste
posibilități de promovare „pe verticală”, majoritatea
sistemelor de învățământ cu performanțe ridicate le
oferă cadrelor didactice posibilitatea promovării „ pe
orizontală”, în așa numitele „funcții academice”.
Ocuparea unei funcții academice le permite să se
dezvolte profesional și, în același timp, să rămână
conectate cu actul didactic, fără a ocupa o poziție de
management (OECD 2012; Darling-Hammond, 2010).
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În România, cadrele didactice au mai multe posibilități de
promovare în carieră, întrucât pot candida atât la funcții
administrative (directori și inspectori), cât și la poziții de
conducere de specialitate (de exemplu, șef de comisie,
responsabil de arie curriculară etc.). Mai mult,
posibilitățile de promovare sunt corelate cu
performanțele. Pe de altă parte, nu există un sistem
standardizat de promovare a cadrelor didactice cu
performanțe ridicate, promovarea făcându-se, în mare
parte, pe baze ad hoc.
Obiectivul 2: Decalaje în implementarea politicilor
Cu toate că, pe baza unei analize extensive a politicilor,
evaluarea SABER arată un nivel „consolidat” pentru acest
obiectiv, în practică, sistemul este departe de ce ar trebui să
fie. Deseori, doar persoanele care nu au alte posibilităţi de
carieră aleg să intre în învăţământ, din cauza salariilor relativ
mici şi condiţiilor de muncă inadecvate.
De exemplu, în România unele posibilităţi de promovare sunt
legate de performanţă, deşi modalităţile de măsurare a
acestei performanţe pot fi părtinitoare, din cauza folosirii
unor protocoale de observaţie subiective. Această situaţie
diluează legătura dintre performanţă şi posibilităţile de
promovare profesională şi descurajează potenţialii candidaţi
la profesia didactică.
În conformitate cu constatările studiului, raportul număr
elevi/cadre didactice este destul de mic (mai puţin de 30 de
elevi per cadru didactic). În acelaşi timp, în Bucureşti şi alte
mari oraşe, cadrele didactice lucrează cu peste 40 de elevi la
clasă, acest fapt însemnând un volum de muncă semnificativ.
Această realitate, combinată cu nivelul redus al salariilor faţă
de alte profesii, descurajează potenţialii candidaţi la profesia
didactică.

Obiectivul 3: Pregătirea cadrelor didactice
prin programe de formare folositoare și
experiență practică relevantă
Emergent 
Formarea competențelor de care cadrele didactice au
nevoie pentru a avea succes la clasă este o condiție

3Clasificarea Internaţională Standard a

Educaţiei, versiunea 2011.
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esențială pentru asigurarea calității în educație. Pentru a
avea succes, cadrele didactice trebuie să dețină
cunoștințe de specialitate și de pedagogie, competențe
de management al clasei și foarte multă experiență de
predare. Pe lângă acoperirea acestor nevoi, pregătirea
inițială le oferă tuturor cadrelor didactice un cadru
comun la care să se raporteze pentru a-și îmbunătăți
activitatea didactică.
SABER–Cadre didactice analizează două pârghii
strategice pe care sistemul de învățământ le poate folosi
pentru atingerea acestui obiectiv: (1) standarde minime
pentru programele de formare inițială;și (2) experiența
de predare cerută tuturor cadrelor didactice.
(1) În România există standarde minime pentru
programele de formare inițială a cadrelor didactice.
Practic, toate țările cu performanțe de vârf impun
cadrelor didactice un nivel de pregătire echivalent cu
diploma de licență(ISCED 3 5A), iar unele, cum este
Finlanda, solicităși o diplomă de masterat de cercetare
(OECD, 2011). Prin comparație cu sistemele de
învățământ care au performanțe mai bune, nivelul minim
de educație necesar pentru a deveni învățător în
România este sub nivelul ISCED 4A (anume, diploma de
absolvire a liceului pedagogic). În cazul învățământului
secundar, standardele sunt aliniate celor aplicate în
sistemele performante, fiind necesar nivelul ISCED 5A
(anume, diploma de licență). Deși Legea educației
naționale nr. 1 din 2011 prevede că absolvenții de
învățământ superior care doresc să devină cadre
didactice trebuie să absolve un program de masterat
didactic cu durata de doi ani, această prevedere încă nu
a fost aplicată, în principal din cauza constrângerilor de
natură financiară și procedurală.
(2) În România, este necesară experiența didactică
pentru a deveni profesor cu drept de practică, dar
aceasta nu este atât de eficace pe cât ar putea fi.
Experiența practică este un factor important pentru
determinarea calității procesului instructiv-educativ. Cu
cât își testează mai mult teoriile pedagogice, cunoștințele
de specialitate și competențele de management al clasei,
cu atât vor fi cadrele didactice mai bine pregătite pentru
exercitarea profesiei. Majoritatea sistemelor cu
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performanțe ridicate le cer candidaților la profesia
didactică să aibă o experiență de predare considerabilă,
înainte de a deveni cadre didactice „independente”.
Unele dintre aceste sisteme oferă mentorat și sprijin în
primul și chiar în al doilea an de activitate didactică
(Darling-Hammond, 2010; Ingersoll, 2007). În România,
formarea inițială a cadrelor didactice include și
experiența practică de predare (practica pedagogică),
dar aceasta cuprinde un număr relativ mic de ore. În
conformitate cu Legea educației naționale nr. 1 din 2011,
cadrele didactice debutante trebuie să efectueze un
stagiu de practică de predare de un an, înainte de a se
putea înscrie la examenul de definitivat 4, pentru a deveni
cadre didactice cu drept de practică (Figura 5). Cu toate
acestea, ele nu beneficiază de mentorat, îndrumare
individuală sau supraveghere sistematică pe timpul
stagiului.
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Figura 5. Experiența practică necesară, învățământ primar
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Sursa:date SABER–Cadre didactice

Obiectivul 4: Corelarea competențelor
cadrelor didactice cu nevoile elevilor
Emergent 
Evitarea deficitului de cadre didactice la orice an de
studiu, nivel de învățământ sau disciplină de studiu,
precum și repartizarea cadrelor didactice în școlile în care
competențele lor sunt cel mai necesare, toate acestea
sunt cerințe importante pentru asigurarea echității și
eficienței. Mai mult, aceste măsuri pot contribui la

asigurarea condițiilor în care toți elevii din sistemul de
învățământ să aibă șanse egale să învețe. În lipsa unor
sisteme de repartizare bine gândite, cel mai probabil,
cadrele didactice vor tinde să se îndrepte către școli care
deservesc elevi cu situații materiale bune sau care nu se
află în zone dezavantajate, adâncind inegalitățile din
sistem. SABER–Cadre didactice analizează două pârghii
strategice pe care sistemul de învățământ le poate folosi
pentru atingerea acestui obiectiv: (1) stimulente pentru
cadrele didactice care lucrează în școlile care au
dificultăți în recrutarea și păstrarea personalului; și (2)
stimulente pentru cadrele didactice care lucrează în
zonele cu deficit deosebit de personal.
(1) Nu se oferă suficiente stimulente profesorilor pentru
ca aceștia să lucreze în școli care au dificultăți în
recrutarea și păstrarea personalului. Multe țări se
confruntă cu probleme în atragerea unor cadre didactice
valoroase în școlile care au dificultăți în ocuparea
schemei de personal, așa cum sunt cele din zone
dezavantajate sau care deservesc populații defavorizate.
Astfel, respectivele state trebuie să introducă scheme
specifice de stimulente (cum ar fi bonusuri financiare sau
perspective de promovare) pentru a atrage cadrele
didactice. România oferă unele stimulente cadrelor
didactice care lucrează în școli care au dificultăți în
recrutarea și păstrarea personalului (Figura 6). De
exemplu, cadrele didactice beneficiază de stimulente
financiare dacă lucrează în zone izolate (până la 20% din
salariul de bază), în școli speciale (15% din salariul de
bază) și în școli din penitenciare (până la 15% din salariul
de bază). Cu toate acestea, criteriile care definesc o
școală cu dificultăți în recrutarea și păstrarea
personalului sunt ambigue, iar stimulentele financiare
oferite celor care lucrează în zone îndepărtate, izolate
sau rurale sunt insuficiente pentru a convinge cadrele
didactice să se mute și să lucreze acolo.
Pe de altă parte, programe precum cel implementat de
„Teach for România,” un ONG aparținând rețelei “Teach
for All”, pregătesc profesional persoane care predau în
cele mai vulnerabile comunități, unde devin agenți ai
schimbării și profesori care, la nivelul școlii, oferă modele
de urmat. În cadrul acestui program, peste 60 de
învățători și profesori de gimnaziu continuă să participe
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activ la soluționarea problemelor de echitate și calitate
în învățământ, predând în 60 dintre cele mai
dezavantajate școli din 12 județe ale României. Acest
program promovează cooperarea cu părinții, directorii,
inspectoratele școlare și cu mediul de afaceri, pentru a
stimula persoane cu un grad ridicat de motivație
intrinsecă să predea în astfel de școli.
(2) România a identificat zonele și disciplinele de studiu
la care există un deficit critic de cadre didactice, dar nu
există politici pentru soluționarea acestor deficite. În
multe sisteme de învățământ există discipline de studiu
la care se înregistrează un deficit de cadre didactice,
comparativ cu nevoile elevilor. Multe sisteme concep
politici și oferă stimulente menite să încurajeze cadrele
didactice să predea astfel de discipline. Printre
stimulente se pot număra bonusuri financiare și
învățământul subvenționat sau burse în respectivele
domenii de specializare. În România, informatica,
lb.engleză, muzica și educația tehnologică au fost
identificate ca fiind discipline de studiu cu deficit critic
de personal. De asemenea, există un deficit de învățători.
Cu toate acestea, nu există suficiente stimulente pentru
a motiva profesori calificați să predea astfel de discipline
sau să predea în învățământul primar.
Obiectivul 4: Deficitul cronic de cadre didactice în
România
România se confruntă cu un deficit de cadre didactice
calificate. În ciuda acestei situaţii, nu au fost introduse
politici semnificative pentru a face profesia didactică mai
atrăgătoare. În parte, această situaţie este determinată de
constrângeri bugetare. Studiul internaţional privind
procesul de predare-învăţare (TALIS) realizat în 2013 de
OECD, a constatat că multe dintre cadrele didactice din
România (58%, faţă de media UE de 36%) lucrează în şcoli
în care s-a raportat un deficit de personal didactic calificat.
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Figura 6. Stimulente pentru cadrele didactice care lucrează în școli
cu probleme de personal
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Sursa:date SABER–Cadre didactice.

Obiectivul 5: Conducerea personalului
didactic de către directori competenți
Consolidat 
Calitatea conducătorilor de unități școlare este un
predictor important al rezultatelor școlare ale elevilor.
Directorii competenți pot juca rolul de lideri în actul
didactic, oferind direcție și sprijin pentru îmbunătățirea
procesului instructiv-educativ la nivel de școală. În plus,
directorii capabili pot contribui la atragerea și păstrarea
în sistem a unor cadre didactice competente.
SABER–Cadre didactice analizează două pârghii
strategice pe care sistemul de învățământ le poate folosi
pentru atingerea acestui obiectiv: (1) investițiile pe care
le face sistemul de învățământ în dezvoltarea unor
conducători de unități școlare calificați; și (2) alocarea de
atribuții decizionale pentru directorii de unități școlare,
astfel încât aceștia să poată sprijini procesul instructiveducativ.
(1) În România, programele de formare profesională
sprijină dezvoltarea directorilor (Tabelul 3). Cercetări
desfășurate în sisteme de învățământ cu performanțe
ridicate arată că directorii își pot dezvolta competențele
de conducere prin sprijin care li se acordă la locul de
muncă sau prin participarea la cursuri de formare
specifice. Sistemele de învățământ cu performanțe
ridicate, așa cum sunt cele din Japonia, Coreea de Sud,
Shanghai și Singapore, le impun persoanelor cu funcții de
conducere să participe la cursuri de formare, stagii de
practică ori programe de mentorat, menite să dezvolte
competențele esențiale de management (OECD, 2012;
Darling-Hammond, 2010).
În România, pentru a putea ocupa un post de director de
școală, un cadru didactic trebuie să fie membru al
Corpului Național al Experților în Management
Educațional, calitate care se dobândește în urma
parcurgerii unui curs de management educațional
corespunzător unui număr de 60 de credite. De
asemenea, candidații trebuie să aibă cel puțin gradul
didactic II. Pentru a se înscrie la acest examen de grad,
cadrul didactic trebuie să fi promovat examenul de
definitivat și să aibă minim patru ani de experiență
ulterioară la catedră. În cadrul examenului, se evaluează
experiența practică la clasă, cunoștințele de metodica
specialității și se susține o probă orală de pedagogie.
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(2) În România, directorii au în atribuții sprijinirea
cadrelor didactice și îmbunătățirea procesului
instructiv-educativ, dar nu primesc stimulente
financiare pentru acest rol. Directorii ar trebui să-și
poată organiza timpul astfel încât să se concentreze pe
îmbunătățirea procesului instructiv-educativ în școlile pe
care le conduc (OCDE, 2012; Barber și Mourshed, 2007).
Sistemele de învățământ cu performanțe ridicate, așa
cum sunt cele din Finlanda, Ontario și Singapore,
consideră directorii ca fiind lideri ai procesului instructiveducativ. Aceștia trebuie să dețină cunoștințe de
pedagogie și de curriculum, dar și să ofere îndrumare și
sprijin cadrelor didactice. Directorii evaluează cadrele
didactice, oferă feedback, analizează nevoile
de
dezvoltare profesională din școală și direcționează
resursele didactice acolo unde este cea mai mare nevoie
(Darling-Hammond și Rothman, 2011).
În România, directorii trebuie să evalueze activitatea
cadrelor didactice, să gestioneze alocarea timpului de
lucru, să ofere îndrumări legate de curriculum și
activitățile de învățare, să răspundă solicitărilor venite
din partea autorităților locale, regionale sau naționale, să
reprezinte școala în întruniri sau în comunitate, să
asigure disciplina elevilor și să concedieze cadrele
didactice. Multe dintre acestea sunt atribuții pe care
cercetările le asociază cu un nivel ridicat al rezultatelor
școlare ale elevilor și, în mod specific, cu performanța
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Tabelul 3. Mecanisme de sprijinire a dezvoltării competențelor
manageriale ale directorilor de școli

Bulgaria

Începând cu 2016, noile reglementări privind angajarea
directorilor de unități școlare impun candidaților să
participe la un concurs național. Concursul constă într-un
examen scris și un interviu. Cu toate că directorii nu sunt
obligați prin lege să participe la cursuri de formare, ei
participă la activitățile obișnuite de formare continuă
organizate la nivel local de către inspectoratele școlare.
De exemplu, semestrial, se organizează întâlniri
metodice cu directorii care își desfășoară activitatea în
aceeași zonă, pentru a discuta probleme legate de
managementul școlilor. Directorii de școli pot participa la
cursuri de dezvoltare profesională pe teme care îi
interesează, dar aceasta nu este o cerință oficială.

cadrelor didactice. Deși au aceste atribuții, directorii nu
beneficiază de stimulente pentru performanță
profesională. De fapt, există o singură distincție (Gradația
de merit)care se acordă directorilor pentru realizări
deosebite. Gradația de merit este acordată unui număr
relativ mic de directori de școli, în limita a 16% din
posturile didactice și de management existente la nivel
de județ (Legea educației naționale nr. 1 din 2011 și OM
6161-22.12.2016). Gradația reprezintă 25% din salariul
de bază și se acordă lunar fiecărui cadru didactic sau
director selectat, pentru o perioadă de cinci ani.

România

Majoritatea cadrelor didactice optează și pentru
obținerea gradului didactic I. Acesta se obține în
condițiile deținerii gradului didactic II, unei vechimi la
catedră de minim patru ani de la acordarea gradului II și
susținerii unei lucrări metodico-științifice realizate sub
îndrumarea unui conducător științific. În fapt, 86% dintre
directorii de școli din România dețin gradul didactic I, iar
12% dețin gradul didactic II (MEN, EDUSAL 2016).






Sursa: date SABER–Cadre didactice

Obiectivul 6: Monitorizarea predării și a
învățării
Consolidat 
Evaluarea modului în care predau profesorii și a măsurii
în care elevii învață este o condiție esențială pentru
elaborarea unor strategii de creștere a calității educației.
Dacă se dorește ca sistemul de învățământ să ofere
sprijin adecvat pentru elevii care au rezultate slabe, un
prim pas important constă în identificarea acestor
categorii de elevi și a profesorilor neperformanți. De
asemenea, evaluarea cadrelor didactice și a elevilor
poate contribui la identificarea de bune practici care pot
fi comunicate în întreg sistemul, pentru a îmbunătăți
rezultatele școlare.
SABER–Cadre didactice analizează trei pârghii strategice
pe care sistemele de învățământ le pot folosi pentru
atingerea acestui obiectiv: (1) disponibilitatea datelor
privind rezultatele școlare ale elevilor ca fundamentare în
activitatea didactică și în stabilirea politicilor; (2) sisteme
adecvate de monitorizare a performanțelor cadrelor
didactice; și (3) mecanisme multiple de evaluare a
performanțelor cadrelor didactice.
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(1) În România există sisteme pentru evaluarea
competențelor elevilor și de comunicare a rezultatelor,
dar constatările nu sunt folosite efectiv pentru
fundamentarea activității didactice.Toate sistemele de
învățământ
cu
performanțe
ridicate
asigură
disponibilitatea datelor privind elevii pentru
fundamentarea activităților și politicilor, dar fac acest
lucru în moduri foarte diferite. Indiferent de mecanismul
ales, țările cu performanțe de vârf asigură îndeplinirea a
trei funcții: (i) un sistem colectează periodic date
relevante și complete cu privire la rezultatele școlare ale
elevilor;(ii) un mecanism permite autorităților publice să
acceseze aceste date, astfel încât să le poată folosi
pentru fundamentarea politicilor; și (iii) un mecanism
transmite aceste date și analizele relevante înapoi către
nivelul unităților școlare, astfel încât cadrele didactice să
le poată folosi pentru îmbunătățirea procesului
instructiv-educativ.
Examenele naționale constituie o modalitate de a
monitoriza nivelul de calitate al învățământului și de a
responsabiliza autoritățile, unitățile de învățământ,
cadrele didactice și elevii. Rolul acestor examene este de
a fundamenta politicile și a calibra intervențiile menite să
îmbunătățească competențele dobândite de elevi în
procesul de învățare. În România, rezultatele a două
dintre examenele naționale – bacalaureatul și evaluarea
națională – sunt publicate pe website-ul MEN.
Rezultatele evaluărilor naționale pentru clasele a II-a, a
IV-a și a VI-a nu sunt publicate, dar cadrele didactice au
obligația de a le comunica părinților și de a elabora
planuri individuale de învățare pentru elevi. În general,
rezultatele sunt folosite cu precădere pentru realizarea și
publicarea unor rapoarte. Nu există un sistem care să
impună luarea anumitor măsuri, utilizarea acestor
rezultate pentru fundamentarea practicilor didactice la
nivel de școală și cadru didactic, pentru stabilirea
obiectivelor pentru elev, îmbunătățirea planurilor de
dezvoltare ale școlii sau elaborarea unor planuri
individuale de perfecționare a cadrelor didactice.
În mod similar, deși România participă cu regularitate în
evaluări internaționale de amploare [PISA, Trends in
International Mathematics and Science Study / Tendințe
în studiul internațional al matematicii și științelor

Casele Corpului Didactic, care au în atribuţie gestionarea şi
planificarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice.
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(TIMSS)și Progress in International Reading Literacy
Study / Studiu privind evoluția competențelor de citire
(PIRLS)], despre rezultatele acestora se vorbește mai ales
în mediul ONG, în presă și în grupurile de experți. Nu
există indicii că rezultatele sunt luate în considerare
pentru îmbunătățirea curriculumului școlar, pentru
fundamentarea programelor de formare a cadrelor
didactice, pentru monitorizarea calității învățământului
sau pentru elaborarea unor politici de reformă a alocării
resurselor sau a evaluării activităților.
Cadrele didactice au la dispoziție o varietate de resurse
pentru a realiza evaluarea elevilor, inclusiv documente
care prezintă nivelul de competență pe care trebuie să-l
atingă elevii la fiecare disciplină de studiu, pentru fiecare
an de studiu și/sau vârstă. De asemenea, există ghiduri
ale profesorului care sprijină evaluarea la clasă, sunt
disponibile criterii de notare a lucrărilor elevilor și bănci
de itemi cu exemple de întrebări și activități didactice
care pot fi folosite pentru evaluarea la clasă. Cu toate
acestea, este important de subliniat faptul că aceste
resurse nu sunt asigurate de stat, ci costul lor este
suportat de cadrele didactice și de părinți. Pe lângă
aceasta, resursele respective nu sunt suficient utilizate,
iar criteriile de evaluare și grilele aplicate de cadrele
didactice pentru evaluarea lucrărilor elevilor nu sunt
suficient de explicite pentru a asigura un feedback de
substanță. Pe de altă parte, deși inspectoratele
școlare 5organizează cursuri de perfecționare și alte
activități de dezvoltare profesională care sprijină cadrele
didactice să analizeze datele rezultate din evaluarea
elevilor, aceste cursuri nu sunt obligatorii.
(2) Există un sistem de evaluare a performanțelor
cadrelor didactice, dar rezultatele nu sunt folosite pe
scară largă pentru îmbunătățirea metodelor de predare
la clasă. La nivel județean, cadrele didactice trec prin
evaluări externe realizate de către inspectorii școlari. În
cele 42 de inspectorate școlare funcționează circa 1.000
de inspectori. Toți inspectorii au pregătire didactică și
coordonează departamente organizate pe discipline de
studiu, activități extracurriculare, management școlar și
proiecte/ programe educaționale. Inspectorii vizitează
școlile și evaluează activitatea cadrelor didactice prin

5Prin
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În România, performanțele cadrelor didactice sunt
evaluate prin prisma următoarelor criterii: prezența,
cunoștințele de specialitate, respectarea curriculumului,
metodele de predare, folosirea temelor la clasă,
evaluarea elevilor,
interacțiunea
profesor-elev,
rezultatele școlare ale elevilor, participarea elevilor la
lecție, contribuția la dezvoltarea instituțională și
interacțiunea profesor-părinte. Pe lângă criteriile de mai
sus, sunt luate în considerare și responsabilitățile avute
la nivel de școală, participarea la elaborarea manualelor,
ghidurilor și regulamentelor, precum și activitățile de
dezvoltare profesională. Cu toate acestea, evaluările nu
sunt întotdeauna foarte precise, întrucât adesea sunt
realizate în mod informal și nu au la bază indicatori
obiectivi privind progresul școlar și socio-emoțional al
elevilor.
Experiența internațională și cercetările arată că niciuna
dintre aceste abordări utilizate în mod singular nu
conduce la o evaluare echilibrată și obiectivă a

Georgia

Serbia

Singapore

(3) În România, se folosesc mai multe mecanisme de
evaluare a cadrelor didactice, dar nu este clar cum sunt
acestea corelate sistematic între ele, astfel încât să se
realizeze o evaluare obiectivă a performanțelor
cadrelor didactice. Majoritatea sistemelor cu
performanțe ridicate realizează evaluarea cadrelor
didactice folosind o serie de mecanisme de colectare a
datelor și diverse criterii de evaluare, inclusiv observarea
la clasă. Figura 7 prezintă unele dintre aceste mecanisme.

Figura7. Criterii de evaluare a cadrelor didactice





















Cunoștințe de specialitate



Metode de predare



Metode de evaluare a elevilor
Rezultate școlare ale elevilor

Bulgaria

Evaluările interne ale cadrelor didactice sunt realizate de
director, șefii de catedre și membrii consiliului de
administrație. Atunci când obține calificativul „foarte
bine” într-o evaluare internă, cadrul didactic are dreptul
la recunoaștere publică, bonusuri financiare și
promovare în carieră. Calificativul „nesatisfăcător” nu
are implicații de natură salarială, dar cadrul didactic este
consiliat / îndrumat de șeful de catedră, pentru a-și
îmbunătăți performanțele.

performanțelor cadrului didactic. Cercetările au arătat că
evaluările sunt mai eficace dacă ele combină mai multe
metode și surse de informații, cum ar fi rezultatele
școlare ale elevilor, observarea la clasă și informații
reieșite din chestionare aplicate elevilor. Teoretic, datele
din evaluările naționale standardizate ar putea fi folosite
pentru a raporta și compara rezultatele obținute de elevi
la evaluările locale cu mediile obținute la evaluările
naționale.

*România

observare la clasă și verificarea documentelor școlare.
De asemenea, inspectorii urmăresc parcurgerea
curriculumului, evaluează practicile manageriale din
școală și analizează datele privind rezultatele școlare ale
elevilor. Conform legislației în vigoare, rolul principal al
inspectorilor școlari este de a consilia și sprijini cadrele
didactice, dar, deseori, aceștia sunt suprasolicitați de
sarcini administrative și de control. Inspectorii se
subordonează inspectorilor generali și sunt evaluați de
aceștia, la nivel județean.



Sursa:date ale SABER–Cadre didactice.*Notă: Deși toate cele patru
criterii sunt incluse în fișele de evaluare utilizate la nivel național,
aceste criterii sunt rar folosite pentru îmbunătățirea procesului
instructiv-educativ și a rezultatelor școlare ale elevilor.

Obiectivul 7: Sprijinirea cadrelor didactice în
vederea îmbunătățirii procesului instructiveducativ
Emergent 
Pentru îmbunătățirea procesului instructiv-educativ la
nivel de școală sunt întotdeauna necesare anumite
sisteme de sprijin. În acest sens, cadrele didactice și
unitățile școlare trebuie: să aibă capacitatea de a analiza
problemele specifice cu care se confruntă în activitatea
didactică; să aibă acces la informații privind cele mai
bune practici cu ajutorul cărora pot soluționa aceste
probleme; și să beneficieze de sprijin extern specific,
corelat cu nevoile lor.
SABER–Cadre didactice analizează trei pârghii strategice
pe care sistemele de învățământ le pot folosi pentru
atingerea acestui obiectiv: (1) existența posibilităților de
dezvoltare profesională a cadrelor didactice; (2) activități
de dezvoltare profesională a cadrelor didactice care
implică colaborarea și au ca obiectiv îmbunătățirea
16
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procesului instructiv-educativ; și (3) stabilirea activităților
de dezvoltare profesională în funcție de nevoile
identificate ale cadrelor didactice.
(1) În România, cadrelor didactice li se recomandă să
participe la activități de perfecționare profesională cu
durata de minim 360 de ore, într-o perioadă de cinci ani.
În multe țări, participarea la programe de perfecționare
profesională este o condiție pentru rămânerea în
profesie și pentru promovare. De asemenea, pentru a
avansa în carieră, cadrele didactice din majoritatea
țărilor cu performanțe de vârf au obligația de a participa
la un anumit număr de seminarii sau cursuri de
perfecționare, în funcție de gradul didactic pe care îl
dețin.
În România, participarea cadrelor didactice la programe
de dezvoltare profesională este obligatorie, pentru a
rămâne în profesie. Se recomandă ca personalul didactic
să obțină minim 90 de credite profesionale transferabile
pe fiecare perioadă de cinci ani. Cele 90 de credite
profesionale transferabile pot fi obținute prin diverse
modalități: (i) ca urmare a promovării unui examen de
evoluție în carieră(gradul I sau II) în cei cinci ani; (ii) prin
obținerea în perioada de cinci ani a unui titlu de master
sau de doctor într-un domeniu de specializare sau în
științele educației; (iii) ca urmare a absolvirii unui
program postuniversitar de conversie profesională cu
durata de minim trei semestre în domeniul educației; (iv)
prin obținerea unei diplome de licență cu o altă
specializare didactică decât cea curentă; sau(v) prin
participarea la diverse programe acreditate de formare
profesională a cadrelor didactice- caz în care cele 90 de
credite corespund unui număr de 360 de ore de formare
(Ordinul ministrului nr. 5561/2011 pentru aprobarea
Metodologiei privind formarea continuă a personalului
din învățământul preuniversitar). Cadrele didactice care
acumulează creditele necesare pot candida la funcția de
director de școală sau inspector școlar.
Programele de formare continuă sunt acreditate de o
comisie specializată din cadrul MEN, pe baza unei
metodologii care vizează calitatea analizei nevoilor de
formare, curriculumul și metodele utilizate în program,
modalitățile de evaluare a programului etc. Cu toate
acestea, din cauza constrângerilor legate de resursele
umane și financiare, monitorizarea și evaluarea periodică
a modului de desfășurare a acestor programe de formare
nu se realizează într-un mod cuprinzător și riguros.
Totodată, nu sunt disponibile date cu privire la ponderea
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cadrelor didactice care obțin cele 90 de credite
profesionale transferabile.
Dacă nu acumulează aceste credite în perioada de cinci
ani, nu există repercusiuni. Unul dintre motivele pentru
care cadrele didactice nu obțin minimul de 90 de credite
este că trebuie să suporte o parte din costurile formării
profesionale. Chiar dacă această modalitate de finanțare
nu este prevăzută oficial, fondurile alocate perfecționării
profesionale nu sunt suficiente pentru a obține minimul
de 90 de credite. În medie, un curs care are 30 de credite
transferabile (120 de ore ) costă între 250 și 400 de Lei
(aproximativ 80 Euro), dar prețurile diferă în funcție de
cerințele specifice de formare și resursele financiare
locale.
(2) În România, dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice include activități despre care s-a constatat că
sunt asociate cu îmbunătățirea procesului instructiveducativ (Figura 8). Cercetările indică faptul că
dezvoltarea profesională eficace a cadrelor didactice
trebuie să se realizeze în colaborare și să ofere posibilități
de analiză a procesului instructiv-educativ la nivel de
școală. Așa cum s-a menționat anterior, în sistemele de
învățământ cu performanțe ridicate, așa cum sunt cele
din Japonia și Ontario, până la 30% din timpul de lucru în
școală este alocat dezvoltării profesionale și activităților
de îmbunătățire a procesului instructiv-educativ. Printre
aceste activități se numără vizite la alte școli, cercetări
individuale sau în parteneriat sau participarea la rețele
de colaborare ale cadrelor didactice ori ale școlilor. Deși
o parte dintre aceste tipuri de activități sunt statuate și
în documentele de politici din România ca activități de
dezvoltare profesională a cadrelor didactice, în practică,
majoritatea lor nu au impactul scontat..
(3) Activitățile de dezvoltare profesională a cadrelor
didactice nu sunt decise în mod oficial în funcție de
nevoile individuale de formare. Repartizarea cadrelor
didactice către diferite forme de dezvoltare profesională
pe baza evaluărilor profesionale este o modalitate de a
îmbunătăți procesul instructiv-educativ. Dezvoltarea
profesională se poate face în mod direcționat, astfel încât
să răspundă nevoilor specifice ale fiecărui cadru didactic.
În România, programele de formare continuă nu sunt
personalizate în funcție de nevoile individuale ale
cadrelor didactice. În unele cazuri, la nivelul școlii se
realizează analize ale nevoilor de formare profesională.
Rezultatele sunt transmise autorităților județene care, în
continuare, organizează cursuri în funcție de nevoile
identificate. Cu toate acestea, majoritatea cursurilor de
17
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perfecționare adresate cadrelor didactice nu țin cont de
aceste analize și nici nu sunt fundamentate pe rezultatele
școlare ale elevilor sau pe observațiile făcute în timpul
inspecțiilor școlare.
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Figura 8. Tipuri de formare continuă recunoscute oficial

Sursa:date ale SABER–Cadre didactice.

Obiectivul 8: Motivarea cadrelor didactice
pentru performanță superioară
Emergent 
Mecanismele adecvate de motivare a cadrelor didactice
reprezintă modalități prin care sistemele de învățământ
pot demonstra că intenționează cu adevărat să își atingă
obiectivele educaționale, să facă profesia didactică
atrăgătoare pentru persoane competente și să
răsplătească performanțele superioare, asigurând în
același timp un nivel corespunzător de responsabilitate.
SABER–Cadre didactice analizează trei pârghii strategice
pe care sistemul de învățământ le poate folosi pentru
atingerea acestui obiectiv: (1) corelarea perspectivelor de
carieră cu performanța cadrelor didactice; (2)
introducerea unor mecanisme de responsabilizare a
cadrelor didactice; și (3) corelarea remunerației cadrelor
didactice cu performanța acestora.

6Un

Master Teacher (profesor expert) susţine crearea unui mediu şcolar
caracterizat prin sprijin reciproc şi dezvoltare profesională, transmite bune
practici, oferă îndrumare individuală profesorilor noi, deschide clasa la care
predă pentru observare şi oferă consiliere organelor administrative din
învăţământ sau de la nivel local. Un Instructional Specialist (Specialist în
predare)este un specialist în limba şi literatură sau matematică, care sprijină

(1) În România, posibilitățile de evoluție în carieră sunt
oarecum legate de performanță (Figura 9). Cu toate că
are loc un proces de evaluare a cadrelor didactice,
oportunitățile de promovare sunt limitate. De fapt, dacă
un cadru didactic primește la evaluare calificativul
„foarte bine”, este eligibil doar pentru a candida la o
funcție de director sau inspector școlar. Mai grav,
realizările cadrelor didactice care lucrează cu elevii cu
cele mai slabe performanțe sunt rareori recunoscute,
oferindu-li-se și mai rar posibilitatea de promovare. În
Statele Unite, de exemplu, dacă au performanțe bune,
traseul de evoluție profesională al cadrelor didactice nu
se rezumă doar la funcția de director sau director
adjunct, ci acestea pot candida la funcții cum sunt Master
Teacher (profesor expert), Instructional Specialist
(specialist în predare)sau la o funcție de coaching
(consilier personal). 6
În diferite circumstanțe, performanțele la locul de muncă
nu asigură ocuparea unui post cu contract pe durată
nedeterminată. După perioada de stagiu obligatorie cu
durata de un an, cadrele didactice din România se pot
înscrie la examenul de definitivat. Dacă promovează
acest examen, pot primi un post permanent. Dacă nu
promovează examenul, au posibilitatea de a-l susține din
nou, oricând, într-o perioadă de cinci ani. Dacă nu
promovează examenul în această perioadă, nu mai pot
ocupa un post permanent, dar pot continua să predea ca
suplinitori pe termen nelimitat.
( Mecanismul de responsabilizare a cadrelor didactice
poate fi consolidat. Impunerea respectării de către
cadrele didactice a unor criterii profesionale înalte,
astfel încât să respecte standardele naționale de calitate
în profesia didactică, poate facilita îmbunătățirea
procesului instructiv-educativ. În România, cadrele
didactice sunt supuse unei evaluări, pentru a rămâne în
profesia didactică, dar acest demers este limitat la
completarea unor fișe și nu cuprinde oferirea de
feedback de specialitate. Există mecanisme oficiale de

celelalte cadre didactice din şcoală dezvoltând modele de predare, oferind
îndrumare individuală, ajutând la planificarea activităţii didactice şi moderând
activităţi de dezvoltare a competenţelor. Un coach (îndrumător) oferă
îndrumări pe baza dovezilor disponibile, ajutându-şi colegii să-şi
îmbunătăţească prestaţia sub anumite aspecte.
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soluționare a cazurilor de indisciplină sau abuz asupra
copiilor, dar cadrele didactice nu sunt concediate
pentru performanță slabă sau absenteism (dacă lipsesc
de la locul de muncă în mod repetat, li se reduce
salariul, dar nu sunt concediate).
(3) Pentru cadrele didactice cu performanțe ridicate,
performanța este corelată cu bonusuri financiare, dar
nu și cu salarizarea. Recompensele financiare pot
constitui instrumente eficiente de îmbunătățire a
performanței cadrelor didactice, cu condiția existenței
unui sistem valid și larg acceptat de evaluare. În
România, evaluarea performanței conduce la obținerea
unor gradații de merit, dar nu are implicații legate de
creșterea salariiilor. Evaluările cadrelor didactice sunt
realizate fie intern, de către unitatea de învățământ, fie
extern, de către inspectoratele școlare județene. Cadrele
didactice cu performanțe ridicate beneficiază de un
bonus reprezentând 25% din salariul de bază, dar doar un
număr mic de cadre didactice primesc această distincție. 7





Singapore

Georgia



Serbia

Bulgaria

Bonus financiar individual

România

Figura 9. Stimulente pentru performanțe ridicate

Bonus colectiv, la nivel de școală

Sursa:date ale SABER–Cadre didactice.

7Doar

16% din numărul total de funcţii didactice şi de conducere
disponibile la nivel judeţean (Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 2011,
art. 264).
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Opțiuni de politici și de implementare
Prezentul Raport de țară SABER oferă o radiografie a
politicilor privind cadrele didactice din România, precum
și o comparație a acestora cu politicile aplicate în
sistemele de învățământ cele mai performante din lume.
Acest capitol prezintă o serie de recomandări pentru
continuarea îmbunătățirii politicilor privind cadrele
didactice din România.

•

Obiectivul 1: Stabilirea unor așteptări clare
pentru cadrele didactice
În România, există așteptări clare cu privire la ceea ce
trebuie să învețe elevii și la activitatea pe care trebuie să
o desfășoare cadrele didactice. Mai mult, printre
îndatoririle oficiale ale cadrelor didactice se numără și
activități complementare, altele decât cele de predareînvățare-evaluare, legate de îmbunătățirea procesului
instructiv-educativ. Cu toate că legislația le oferă
cadrelor didactice aceste oportunități suplimentare,
întrucât îndrumările privind utilizarea timpului de lucru
sunt destul de generale și alocarea acestui timp este
decisă de conducerea școlii, nu toate cadrele didactice
efectuează, în practică, astfel de activități
complementare. În acest sens, recomandările la nivel de
politici includ următoarele:
• revizuirea standardelor de evaluare a elevilor
(elaborate în 2003), astfel încât acestea să fie
compatibile cu noile curricula revizuite pentru
învățământul primar și gimnazial;
• elaborarea unor standarde privind profesia
didactică, pe baza inițiativelor anterioare deja
existente;
• sunt necesare precizări clare cu privire la
alocarea timpului de lucru al cadrelor didactice
pentru diferite activități, altele decât cele de
predare-învățare-evaluare. De pildă, deși
prevede ca în timpul de lucru de 40 de ore pe
săptămână profesorii să participe la activități de
mentorat
și
dezvoltare
profesională,
profesională, să colaboreze la activitățile școlii și
la adaptarea curriculumului la nevoile elevilor,
legea nu stabilește cât timp trebuie alocat
acestor activități. În plus, este necesară și
introducerea unui sistem de monitorizare care să
asigure un nivel înalt al calității actului didactic la
nivelul întregii școli, ceea ce ar motiva cadrele
didactice
să
participe
la
activități
complementare care îmbunătățesc învățarea.

De asemenea, sunt necesare eforturi pentru ca
programul de mentorat să se desfășoare în
fiecare școală;
examinarea posibilității de a reduce sarcinile
administrative ale cadrelor didactice, astfel încât
acestea să poată aloca mai mult timp dezvoltării
profesionale. În prezent, cadrele didactice
trebuie să înlocuiască colegii absenți, să participe
la activități administrative/de management, de
evaluare etc. Toate acestea conduc la situația în
care cadrele didactice sunt copleșite de volumul
de muncă și își petrec timpul de lucru cu
planificarea
lecțiilor, completarea
unor
documente administrative, notarea lucrările
elevilor, participarea la activități extrașcolare, la
întruniri ale personalului didactic
sau la
ședințele cu părinții.

Obiectivul 2: Atragerea în învățământ a celor
mai buni absolvenți
Deși există unele condiții stricte de admitere în sistem,
profesia didactică nu este atrăgătoare pentru
majoritatea candidaților calificați. Pentru a deveni
profesor cu drept de practică, profesorii de gimnaziu au
obligația de a efectua un stagiu de practică de un an, de
a promova un examen scris și o evaluare a portofoliului
profesional personal. Aceleași reguli se aplicăși în cazul
învățătorilor, deși unii sunt în continuare acceptați pe
post doar cu diploma de bacalaureat de la licee
pedagogice. Cerințele pentru acest nivel au fost
diminuate deoarece nu toți învățătorii dețin o diplomă de
licență și, în consecință, școlile întâmpinau dificultăți în
ocuparea posturilor. Mai mult, exprimată ca procent din
PIB pe cap de locuitor, salarizarea cadrelor didactice este
foarte scăzută, cadrele didactice cu performanță ridicată
nu sunt remunerate în consecință, iar salariile cresc
foarte puțin pe parcursul carierei. Ținând cont de aceste
realități, recomandările la nivel de politici în acest
domeniu includ următoarele:
• îmbunătățirea recrutării, formării profesionale și
repartizării cadrelor didactice, prin regândirea
structurii de salarizare, sporirea prestigiului
profesiei și sporirea selectivității la admiterea în
profesia didactică;

•

recompensarea
cadrelor
didactice
cu
performanță ridicată, astfel încât să se creeze un
sistem în care persoanele cu abilitățile și
motivațiile corespunzătoare să fie atrase către
profesie. Acest deziderat poate fi îndeplinit prin
creșterea salariilor cadrelor didactice la un nivel
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•

•

•
•

comparabil cu cel al altor profesii cu nivel de
calificare similar. Un exemplu bun în acest sens
este cel al Poloniei, unde salariile pentru
învățători și profesorii de gimnaziu au crescut cu
7,3%, între 2010–2014. O altă cale este de a
consolida sistemul de recunoaștere și
recompensare a cadrelor didactice cu
performanță ridicată, astfel încât să primească
remunerații corespunzătoare performanței. De
asemenea, cadrele didactice care lucrează cu
elevii cu dificultăți de învățare și rezultate slabe
ar trebui să fie remunerate corespunzător
pentru progresele înregistrate de acești elevi pe
plan școlar și socio-emoțional;
transmiterea de informații menite să sporească
prestigiul carierei didactice și să întărească
moralul personalului didactic actual. Dezvoltarea
interesului potențialilor candidați depinde în
mare măsură de informațiile pe care le au la
dispoziție și de beneficiile la care se pot aștepta
în carieră. În acest sens, ar putea fi lansată o
strategie națională de comunicare care să
includă, de exemplu, acordarea unei distincții
prestigioase în domeniul didactic (cum este
Premiul „Global Teacher” oferit de Varkey
Foundation) sau înființarea unui canal de
televiziune specializat în domeniul educației,
pentru a comunica publicului larg succesele
cadrelor didactice cu performanță ridicată și
pentru a stimula personalul din sistem să își
îmbunătățească activitatea;
examinarea posibilității de a asigura o locuință
corespunzătoare și de a îmbunătăți stimulentele
acordate cadrelor didactice debutante, astfel
încât responsabilitățile profesionale să nu apară
ca fiind copleșitoare și descurajante pentru
potențialii candidați la profesia didactică;
luarea măsurilor necesare pentru ca toate școlile
să respecte standardele naționale de
infrastructură, igienă și salubritate;
revizuirea actualelor examene de titularizare și
de definitivat, astfel încât acestea să verifice în
mai mare măsură competențele necesare pentru
a îmbunătăți rezultatele școlare ale elevilor.
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Obiectivul 3: Pregătirea cadrelor didactice
prin programe de formare folositoare și
experiență practică relevantă
Deși studenții care urmează să devină cadre didactice
participă la practica pedagogică în timpul facultății,
aceasta nu este întotdeauna suficientă pentru a le forma
abilitățile necesare reușitei în profesie. În acest proces,
viitoarele cadrele didactice nu beneficiază de îndrumare
individuală, fapt care limitează competențele pe care le
dobândesc. Pentru a soluționa aceste neajunsuri,
recomandările la nivel de politici includ următoarele:
• restructurarea programelor de formare a
cadrelor didactice astfel încât acestea să
răspundă cerințelor pedagogice ale viitorului în
ceea ce privește conținutul și cunoștințele de
specialitate. Aceste programe trebuie, de
asemenea, să ofere cursanților suficientă
pregătire practică în domeniul predării și
evaluării. În acest sens, ar trebui avută în vedere
introducerea treptată a masteratului didactic
(deja prevăzut în Legea educației naționale nr. 1
din 2011);
• îmbunătățirea programelor de pregătire a
profesorilor, astfel încât viitoarele cadre
didactice să dețină competențele necesare
pentru a-și îmbunătăți modul în care predau și
pentru a dezvolta capacitatea socio-emoțională
a elevilor. Creativitatea, gândirea critică,
abilitățile de comunicare și colaborare ale
elevilor nu pot fi dezvoltate decât de către cadre
didactice care au dobândit anumite competențe
specifice;
• transformarea
modelului
de
formare
profesională a cadrelor didactice într-unul care
pune în prim plan experiența de predare în
școală. Una dintre principalele constatări ale
studiului TALIS din 2013 subliniază asocierea
dintre sentimentul de pregătire pentru profesie
(„readiness”)al cadrelor didactice și participarea
la programe de formare inițială care cuprind un
dozaj echilibrat de conținut de specialitate,
pedagogie și practică. De exemplu, în Singapore,
Modelul TE21 produce așa numitul „thinking
teacher”, prin dezvoltarea de parteneriate
puternice cu unitățile de învățământ. În Finlanda,
formarea cadrelor didactice cuprinde cursuri în
domeniul de specializare, cursuri de pedagogie și
21
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un an de practică într-o școală parteneră a
universității;
asigurarea condițiilor în care cadrele didactice să
beneficieze de îndrumare individuală (coaching)
și să exerseze pentru a elimina deficiențele
identificate în cadrul evaluărilor realizate la
nivelul școlii, în special în ceea ce privește
procesul de predare – învățare de la clasă;
îmbunătățirea eficacității și performanțelor
cadrelor didactice debutante, prin introducerea
unor programe de mentorat consistente. Astfel
de programe trebuie să ofere noilor cadre
didactice sprijinul de care au nevoie, prin
intermediul
interacțiunii
cu
profesori
experimentați;
introducerea unui sistem de responsabilizare
prin care cadrele didactice să aibă obligația de a
promova examenul de definitivat în timpul celor
cinci ani prevăzuți de legislație. Prin aceste noi
reglementări, cadrele didactice care nu
promovează examenul ar trebui să nu mai aibă
dreptul de a preda (nici măcar ca suplinitori).

•

•

Obiectivul 4: Corelarea competențelor
cadrelor didactice cu nevoile elevilor
Legislația în vigoare prevede unele stimulente pentru
cadrele didactice care lucrează în unități de învățământ
ce au dificultăți în recrutarea și păstrarea personalului.
Cu toate acestea, acest tip d școală nu este definit cu
claritate. Mai mult, avantajele financiare oferite sunt
insuficiente pentru a motiva cadrele didactice să lucreze
în zone dezavantajate. În acest domeniu, recomandările
la nivel de politici includ următoarele
• identificarea unor posibilități de a oferi
stimulente semnificative cadrelor didactice care
lucrează în școli ce au dificultăți în recrutarea și
păstrarea personalului. Astfel de stimulente pot
consta în salarii mai mari, burse de studii,
promovări și subvenții pentru locuințe. În
Danemarca, pentru disponibilitatea de a lucra în
zone izolate, cadrele didactice beneficiază de
indemnizații speciale, locuință gratuită și
computere pentru uz personal;
• sprijinirea unor modele care și-au demonstrat
deja capacitatea de a soluționa problemele
legate de echitatea și calitatea învățământului în
școlile cele mai dezavantajate și cu cele mai mari
dificultăți în recrutarea și păstrarea personalului
din România, așa cum este programul „Teach for
România”; valorificarea experienței acumulate

•

de acest program atât în ceea ce privește
procesul de învățare, cât și schimbările produse
în cultura școlii;
acordarea de stimulente cadrelor didactice care
predau discipline de studiu cu deficit critic de
personal așa cum sunt informatica, muzica,
lb.engleză, ed.tehnologică sau cele de la ciclul
primar;
acordarea de stimulente cadrelor didactice care
predau în școli cu probleme și în zone izolate. De
exemplu, în Shanghai, China, cadrele didactice
care aleg să lucreze în școli din mediul rural au
prioritate
la
admiterea
la
programe
postuniversitare și la obținerea gradelor
didactice superioare, primesc prime unice și
remunerații mai mari. În Marea Britanie,
guvernul a lansat un program amplu de rezolvare
a deficitului de cadre didactice în școlile
defavorizate. Demersul a inclus măsuri legate de
salarizarea și condițiile de lucru oferite cadrelor
didactice, însoțite de o campanie puternică de
recrutare. În cadrul programului, un stimulent
financiar generos acordat o singură dată a fost
oferit studenților care se pregăteau să devină
cadre didactice, iar celor care predau materii cu
deficit critic li s-au oferit bonusuri la salariu.
Campania de recrutare a promovat un program
flexibil și vacanțe prelungite pentru cadre
didactice și a prezentat profesia didactică ca una
cu care îți poți începe cariera. Strategia s-a
dovedit extrem de eficace – într-o perioadă de
doi ani, numărul candidaților la posturi didactice
a crescut, iar deficitul de personal a fost practic
eliminat;
dezvoltarea unor sisteme de sprijin cu ajutorul
cărora cadrele didactice să poată soluționa
problemele cu care se confruntă la clasă.
Deseori, cadrele didactice care lucrează în zone
ce au dificultăți în recrutarea și păstrarea
personalului se confruntă cu consecințele
absenteismului elevilor, de multe ori cauzat de
probleme de sănătate sau de lipsa îngrijirii
primite în familie. Pentru a soluționa această
problemă, trebuie identificate organizații locale
care pot oferi sprijin elevilor și familiilor
acestora, în vederea atenuării acestor
neajunsuri. Prin dezvoltarea de parteneriate cu
astfel de organizații la nivel de școală, cadrele
didactice pot beneficia de sprijin suplimentar,
nemaitrebuind astfel să se mai ocupe de
probleme care nu au legătură cu activitatea
22
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didactică. Aceste demersuri pot conduce la
îmbunătățirea condițiilor de lucru și la
dezvoltarea unui sistem de sprijin pentru școlile
care au dificultăți în recrutarea și păstrarea
personalului;
formarea cadrelor didactice în domeniul
dezvoltării abilităților socio-emoționale ale
elevilor. În școlile care au dificultăți în recrutarea
și păstrarea personalului, elevii se confruntă cu
probleme suplimentare, care reduc eficacitatea
metodelor convenționale de predare-învățare.
Pentru a soluționa această situație, cadrele
didactice trebuie să înțeleagă nevoile socioemoționale ale elevilor și să-i sprijine să-și
dezvolte abilitățile și atitudinile care îi vor ajuta
să reușeasc în viață– încredere, stimă de sine,
comunicare, curiozitate, curaj, recunoștință,
atitudine orientată către dezvoltare, autocontrol
etc. De pildă, în Statele Unite, organizații precum
Character Lab folosesc Character Growth Card
(fișe de dezvoltare a caracterului) și playbooks
(caiete de scenarii) pentru a ghida elevii prin
diferite activități și procese de stabilire a
obiectivelor, astfel încât să le dezvolte
capacitatea socio-emoțională;
dezvoltarea unei campanii direcționate de
promovare a posturilor vacante din școlile care
au dificultăți în recrutarea și păstrarea
personalului și oferirea de burse de studiu
studenților înscriși la programe de pedagogie sau
studii universitare în domeniul educației cu
specializări pentru care există deficit de personal
didactic – de exemplu, informatică, ed.
tehnologică, muzică, lb. engleză, învățământ
primar. O astfel de bursă ar fi condiționată de
rămânerea beneficiarului în profesia didactică
pentru un număr minim de ani.

•

•

•
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realizarea unei analize de nevoi, pentru a
înțelege mai bine cerințele specifice și
problemele cu care se confruntă directorii de
școli în activitatea profesională. Rezultatele
analizei pot fi folosite pentru a fundamenta
programele de dezvoltare
profesională a
directorilor și pentru a elabora standarde de
activitate pentru aceștia;
examinarea posibilității ca directorii să parcurgă
în mod obligatoriu un program de îndrumare
individuală (coaching), cursuri de leadership și
programe de formare continuă. De exemplu,
directorii de școli din Shanghai, China, participă
la diverse tipuri de cursuri de leadership, în
funcție de vechimea în serviciu. Un program de
formare cu durata de un an acoperă șase
subiecte cheie: planificarea activității școlii,
managementul
intern,
cultura
școlară,
dezvoltarea procesului instructiv-educativ,
perfecționarea cadrelor didactice și adaptarea la
condițiile externe. Cursul se desfășoară o dată pe
săptămână și constă în prelegeri, proiecte
individuale de cercetare, vizite pe teren și
mentorat oferit de directori cu experiență;
măsuri pentru ca rezultatele școlare ale elevilor
și performanța cadrelor didactice să fie indicatori
folosiți la evaluarea performanțelor școlii și
drept criterii de promovare în carieră, cu o
pondere semnificativă în procesul de evaluare;
acordarea de recompense directorilor de școli,
cum ar fi bonusuri financiare, în funcție de
performanțele școlii, cu scopul de a îmbunătăți
rezultatele școlare ale elevilor;
formarea directorilor de școală în domeniul
practicilor eficiente de monitorizare a predării și
învățării și luarea unor măsuri pentru ca aceștia
să le ofere cadrelor didactice din școala lor
mentorat consecvent și feedback periodic.

Obiectivul 5: Conducerea personalului
didactic de către directori competenți

Obiectivul 6: Monitorizarea predării și a
învățării

În general, programele de formare profesională sprijină
dezvoltarea competențelor manageriale ale directorilor.
De asemenea, directorii au responsabilitatea de a sprijini
și controla multiple aspecte din activitatea personalului
didactic. Cu toate acestea, sunt disponibile puține
mijloace financiare de recompensare a performanței
directorilor. În acest domeniu ar putea fi avute în vedere
următoarele opțiuni de politici:

Cadrele didactice au posibilitatea de a participa la cursuri
pe teme referitoare la evaluarea elevilor, deși acestea nu
sunt obligatorii. În plus, există sisteme de evaluare a
elevilor, iar rezultatele evaluărilor sunt publice. Pe de altă
parte, nu există o structură oficială cu rolul de a
transpune aceste rezultate în măsuri de îmbunătățire a
calității învățământului. Cadrele didactice sunt supuse
evaluării externe de către inspectorii școlari, dar acest
lucru nu se întâmplă în mod regulat. Deși, conform legii,
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rolul principal al inspectorilor școlari este de a oferi
îndrumare cadrelor didactice, această atribuție este prea
puțin îndeplinită, întrucât inspectorii trebuie să
desfășoare multe activități administrative. Pentru a
acoperi aceste lacune în domeniul monitorizării predării
și învățării sunt sugerate următoarele măsuri ce se pot
lua la nivel de politici:
• măsuri care să permită ca datele culese despre
rezultatele școlare ale elevilor să fie comparabile
de la an la an, făcând astfel posibilă evaluarea în
timp a cadrelor didactice și a școlii;
• programe obligatorii de formare a cadrelor
didactice în domeniul evaluării elevilor;
• măsuri pentru ca evaluarea cadrelor didactice să
surprindă cu exactitate calitatea procesului
instructiv-educativ și corelarea evaluării cu
competențele dobândite de elevi și rezultatele
școlare ale acestora. În acest sens, este necesară
folosirea mai multor mecanisme de evaluare a
cadrelor didactice, inclusiv observarea la clasă,
chestionare aplicate elevilor și părinților,
evaluări realizate de inspectori și rezultatele
obținute de elevi la evaluările naționale
standardizate;
• consolidarea capacității inspectoratelor școlare
de a analiza rezultatele evaluărilor naționale și
internaționale, de a face școlilor recomandări de
politici și a monitoriza aplicarea lor, astfel încât
cadrele didactice să folosească datele reieșite
din evaluare pentru optimizarea procesului
didactic. În cadrul acestor cursuri de pregătire a
inspectorilor este necesar să se explice cu
claritate ce măsoară fiecare item din fișa de
evaluare și cum se analizează rezultatele la nivel
de școală, de județ și de țară;
• sprijinirea inspectorilor în ceea ce privește
dezvoltarea competențelor de îndrumare
(coaching) și volumul de lucru, astfel încât
aceștia să poată oferi îndrumare și consiliere
individuală cadrelor didactice. Acest lucru poate
fi realizat prin participarea inspectorilor la
cursuri de formare, dar și prin punerea la
dispoziție a unor instrumente de observare la
clasă care să poată fi aplicate consecvent, în
toate școlile. În plus, timpul alocat activităților de
îndrumare individuală (coaching) trebuie
încorporat în planurile de lucru ale cadrelor
didactice ca o activitate specifică, periodică. De
asemenea, trebuie avut grijă ca numărul de
cadre didactice alocate unui inspector/
îndrumător să fie rezonabil (în acest sens, poate
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fi necesară o analiză a volumului de lucru al
inspectorilor, la nivel județean).

Obiectivul 7: Sprijinirea cadrelor didactice în
vederea îmbunătățirii procesului instructiveducativ
Cadrele didactice trebuie să îndeplinească anumite
cerințe legate de perfecționarea continuă la fiecare
perioadă de câte cinci ani, dar cursurile la care participă
nu sunt stabilite în funcție de nevoile lor de formare
profesională, iar neîndeplinirea respectivelor cerințe nu
are repercusiuni. Mai mult, în realitate, cadrele didactice
își finanțează din mijloace proprii participarea la anumite
cursuri de dezvoltare
profesională. Pentru acest
obiectiv, recomandările la nivel de politici includ
următoarele:
• pe baza evaluării nevoilor și a rezultatelor la
învățătură ale elevilor, la nivel de școală,
introducerea unor sisteme de formare continuă
a cadrelor didactice, la nivel județean, care să
includă o gamă largă de conținuturi și metode
(îndrumare individuală/ coaching, activități în
rețele de colaborare, grupuri de analiză a
practicilor didactice, observații la clasă și vizite,
analiza critică a unor secvențe de activități,
folosirea de tutoriale etc.). De asemenea,
stabilirea cursurilor de perfecționare la care
participă cadrul didactic în funcție de nevoile
resimțite de acesta, precum și stabilirea cadrelor
didactice care trebuie să participe cu prioritate la
cursuri, în urma nevoilor identificate în timpul
evaluărilor;
• analizarea posibilității de a oferi stimulente
puternice pentru ca învățătorii și profesorii de
gimnaziu să participe la activități de dezvoltare
profesională, de genul - colaborare pentru
rezolvarea unor probleme comune, analiza
practicilor didactice sau comasarea resurselor și
competențelor;
• includerea în programele de dezvoltare
profesională a cadrelor didactice a unor
componente legate de cunoștințe și conținuturi
specifice domeniului de specialitate predat,
aliniate standardelor de pregătire a elevilor și
programei școlare;
• monitorizarea ofertei și cererii de activități de
dezvoltare profesională la nivel județean, pentru
a fundamenta politicile viitoare și a face
ajustările necesare. De exemplu, pot fi realizate
evaluări periodice la nivel local ale impactului
24
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dezvoltării profesionale a cadrelor didactice
asupra rezultatelor școlare ale elevilor, urmate
de adaptarea în consecință a conținuturilor și
metodelor, precum și activități de monitorizare a
impactului activităților de formare profesională
la nivel județean. De asemenea, se recomandă
asigurarea resurselor financiare și umane la
nivelul MEN pentru a monitoriza și evalua
activitățile de formare profesională necesare
pentru obținerea celor 90 de credite;
introducerea
îndrumării
individuale
(coachingului) și asigurarea condițiilor pentru ca
aceasta să meargă dincolo de simpla verificare a
conformării cadrului didactic cu instrucțiunile
administrative; îmbunătățirea programelor de
formare continuă, pentru a sprijini cadrele
didactice debutante. Observarea la clasă, dacă
este realizată ca activitate de îndrumare
individuală este benefică pentru cadrele
didactice debutante. Procesul de îndrumare
individuală trebuie să sprijine cadrele didactice
să îmbunătățească calitatea predării, în condițiile
în care beneficiile acestei îmbunătățiri se reflectă
în rezultatele școlare mai bune ele elevilor lor.
Printre competențele acoperite de aceste
exerciții de îndrumare se pot număra cele care
țin de planificarea lecțiilor, adresarea de
întrebări pentru a verifica înțelegerea, stabilirea
de sisteme și rutine, crearea în clasă a unui
mediu care favorizează sprijinul reciproc și
dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale
elevilor.

•

•

Obiectivul 8: Motivarea cadrelor didactice
pentru performanță superioară
Conform Legii educației naționale nr. 1 din 2011,
perspectivele de promovare sunt legate de performanțe,
iar cadrele didactice cu cele mai bune performanțe
primesc o gradație de merit. Cu toate acestea,
performanțele cadrelor didactice care lucrează cu elevi
cu dificultăți de învățare și rezultate slabe sunt rareori
recunoscute. Mecanismele de responsabilizare a
cadrelor didactice pot fi consolidate, întrucât salarizarea
acestora nu este corelată cu performanța. Pentru acest
obiectiv, recomandările la nivel de politici includ
următoarele:
• îmbunătățirea
mecanismelor
de
responsabilizare
a
cadrelor
didactice;
recompensarea profesorilor cu performanțe
ridicate, prin acordarea de stimulente financiare

•

•

sau nefinanciare, cum sunt premiile pentru
calitatea predării sau bonusurile legate de
rezultatele elevilor și forme simbolice de
apreciere; recunoașterea meritelor cadrelor
didactice care lucrează în zone ce au dificultăți în
recrutarea și păstrarea personalului, prin
acordarea posibilității de promovare rapidă în
carieră. Pentru comparabilitate, performanțele
acestor cadre didactice trebuie raportate la cele
ale altor colegi care lucrează în condiții similare;
realizarea unor analize anuale ale activității
cadrelor didactice, folosind o gamă mai largă de
instrumente și metode (de exemplu, o ședință de
evaluare la sfârșit de an cu fiecare cadru didactic
etc.), pentru a asigura obiectivitatea și a spori
eficacitatea evaluărilor. Ulterior, de două sau trei
ori pe an, se vor realiza analize ale
performanțelor. Astfel, cadrele didactice vor
putea primi feedback cu privire la performanțele
lor până în respectivul moment al anului și se vor
putea stabili formele de sprijin necesare
îmbunătățirii activității în restul anului. Mai mult,
analizele performanțelor ar trebui să aibă
implicații salariale. Sistemul de învățământ
public din Washington D.C.a introdus un sistem
de evaluare a cadrelor didactice, IMPACT, prin
care se acordă anual prime de până la 25.000
USD profesorilor cu performanțe deosebite.
Cercetările cu privire la eficacitatea IMPACT au
arătat că acest sistem a condus la îmbunătățirea
rezultatelor școlare ale elevilor;
definirea clară a nivelului de performanță
așteptat din partea cadrelor didactice, precum și
a unor indicatori de măsurare a performanțelor.
Aceste așteptări trebuie puse în context la nivel
județean, atunci când profesorilor li se oferă
sprijin și formare profesională;
introducerea unui sistem echitabil de bonusuri
financiare pentru a motiva cadrele didactice săși îmbunătățească performanțele (mai exact,
bonusurile sunt corelate cu măsuri care definesc
predarea eficace și sunt suficient de mari pentru
a avea efect de stimulent);
asigurarea condițiilor pentru recunoașterea și
recompensarea cadrelor didactice pentru timpul
și efortul pe care le investesc în activități legate
de îmbunătățirea procesului instructiv-educativ,
făcând din aceasta o componentă proeminentă a
standardelor profesionale și a evaluării
performanței cadrelor didactice. De exemplu,
dacă un cadru didactic acumulează credite
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transferabile, acest fapt trebuie recunoscut în
evaluarea performanței acestuia;
dezvoltarea la nivel de școală a unei culturi
organizaționale care pune preț pe realizări și
succes, prin recunoașterea cadrelor didactice
care depun eforturi suplimentare și încurajarea
colegilor să-i observe pe aceștia la clasă;
acordarea de premii pentru cadre didactice la
nivel de școală poate iniția o astfel de cultură.
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Anexa 1. Calificative în cadrul SABER-Cadre
didactice
Echipa SABER–Cadre didactice a identificat pârghii
strategice (măsuri pe care le pot lua guvernele) și
indicatori (criterii pe baza cărora se determină măsura în
care guvernele aplică în practică aceste pârghii
strategice) pentru fiecare dintre cele opt obiective de
politici menționate în acest raport. De exemplu, pentru
obiectivul 1 în domeniul politicilor pentru cadrele
didactice –Stabilirea unor așteptări clare pentru cadrele
didactice, echipa SABER–Cadre didactice a identificat
următoarele pârghii strategice și următorii indicatori:
Tabelul A.1.Stabilirea unor așteptări clare pentru
cadrele didactice
Pârghii de politică
A. Există așteptări clare în
ceea ce privește cadrele
didactice?

B.
Îndrumările
privind
folosirea timpului de lucru al
cadrelor didactice sunt
utile?

Indicatori
1. Există standarde legate de
ce ar trebui să știe și să
poată face elevii?
2. Sarcinile pe care ar trebui
să le îndeplinească cadrele
didactice sunt stipulate
oficial?
1. Sarcinile oficiale ale
cadrelor didactice includ și
îmbunătățirea
procesului
instructiv-educativ?
2. Definiția oficială a
timpului de lucru pentru
învățători recunoaște și
orele în care nu se predă?
3. Ce procent din timpul de
lucru al unui învățător este
alocat predării?

Acest sistem de evaluare cu patru niveluri reprezintă un
continuum, de la sisteme cu politici mai cuprinzătoare și
mai dezvoltate, orientate către învățare, până la sisteme
în care astfel de politici lipsesc cu desăvârșire (sau, în
unele cazuri, cu politici nocive din punct de vedere al
încurajării învățării). Calificativele SABER–Cadre didactice
pot fi definite astfel:
•

Avansat — sistemele primesc calificativul
„avansat” pentru un anume obiectiv de politici
atunci când, pentru fiecare pârghie strategică
care definește obiectivul, aplică mai multe
politici favorabile învățării.

•

Consolidat — sistemele „consolidate” aplică cel
puțin o politică sau o lege care folosește aceste
pârghii strategice.

•

Emergent — în sistemele „emergente” există
unele politici corespunzătoare pentru obiectivul
de politici.

•

Latent— în sistemele „latente” se aplică foarte
puține sau nicio politică aferentă obiectivului de
politici.

Pentru mai multe detalii privind aceste definiții și o
prezentare detaliată a pârghiilor strategice și
indicatorilor folosiți în studiul SABER–Cadre didactice,
vedeți lucrarea lui Vegas et al. (2012), „What Matters
Most for Teacher Policies? A Framework for Building a
More Effective Teaching Profession”.

În primul paragraf al secțiunii corespunzătoare, este
prezentată definiția obiectivului discutat. În al doilea
paragraf, sunt identificate pârghiile strategice.
Următoarele paragrafe oferă detalii cu privire la
indicatorii care măsoară aplicarea fiecărei pârghii.
Cu ajutorul pârghiilor strategice și al indicatorilor, studiul
SABER–Cadre
didactice
clasifică
performanțele
sistemului de învățământ prin raportare la cele opt
politici privind cadrele didactice, folosind o scară cu patru
niveluri (latent, emergent, consolidat și avansat).
Calificativele descriu măsura în care un anume sistem de
învățământ aplică politici privind cadrele didactice care
sunt confirmate a fi corelate cu rezultate școlare mai
bune ale elevilor.
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www.worldbank.org/education/saber

Abordarea sistemică pentru rezultate mai bune în educație (SABER) oferă
date comparative și informații despre politicile și instituțiile din educație, în
scopul de a ajuta țările să-și consolideze sistemele de educație în mod
sistematic. SABER evaluează calitatea politicilor educaționale prin
comparație cu standardele globale bazate pe dovezi, utilizând noi
instrumente de diagnosticare și date detaliate privind politicile. Rapoartele
de țară SABER oferă tuturor părților cu interes în rezultatele educaționale de la administratori, cadre didactice și părinți la factori de decizie și oameni
de afaceri - un instantaneu obiectiv și accesibil care arată cât de bine
politicile sistemului de învățământ din țara respectivă sunt orientate către
garantarea faptului că tinerii și copiii învață.
Prezentul raport are ca obiect politicile pentru cadrele didactice.

Această lucrare este realizată de angajații Băncii Mondiale cu ajutorul unor contribuții externe. Constatările, interpretările și concluziile
exprimate în această lucrare nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Băncii Mondiale, ale Consiliului Directorilor Executivi sau ale guvernelor
pe care le reprezintă. Banca Mondială nu garantează acuratețea datelor incluse în această lucrare. Limitele, culorile, denumirile și alte informații
afișate pe orice hartă din această lucrare nu implică nici o opinie a Băncii Mondiale cu privire la statutul juridic al oricărui teritoriu sau la
aprobarea sau acceptarea acestor limite.
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Abordarea sistemică pentru rezultate mai bune în educație (SABER)
oferă date comparative și informații despre politicile și instituțiile din
educație, în scopul de a ajuta țările să-și consolideze sistemele de
educație în mod sistematic. SABER evaluează calitatea politicilor
educaționale prin comparație cu standardele globale bazate pe dovezi,
utilizând noi instrumente de diagnosticare și date detaliate privind
politicile. Rapoartele de țară SABER oferă tuturor părților cu interes în
rezultatele educaționale - de la administratori, cadre didactice și părinți
la factori de decizie și oameni de afaceri - un instantaneu obiectiv și
accesibil care arată cât de bine politicile sistemului de învățământ din
țara respectivă sunt orientate către garantarea faptului că tinerii și copiii
învață.
Acest raport se concentrează în mod special pe politicile din domeniul
dezvoltării forței de muncă.

Această lucrare este realizată de angajații Băncii Mondiale cu ajutorul unor contribuții externe. Constatările, interpretările și
concluziile exprimate în această lucrare nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Băncii Mondiale, ale Consiliului
Directorilor Executivi sau ale guvernelor pe care le reprezintă. Banca Mondială nu garantează acuratețea datelor incluse în
această lucrare. Limitele, culorile, denumirile și alte informații afișate pe orice hartă din această lucrare nu implică nici o
opinie a Băncii Mondiale cu privire la statutul juridic al oricărui teritoriu sau la aprobarea sau acceptarea acestor limite.
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