
1 
 

Analiza răspunsurilor la sondajul  
privind formarea inițială și continuă a cadrelor didactice 

 
 

1. Contextul cercetării 
Chestionarul a fost conceput, aplicat și analizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0456, 

„Convergențe esențiale în formarea etică, profesională și a inovației didactice”, inițiat de 
Universitatea din București. Conceperea chestionarului a fost realizată de o echipă formată din 
profesori de la mai multe facultăți ale UB (Sonia Berbinski – Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, 
Cristina Godun – Facultatea de Istorie, Florentina Sâmihăian – Facultatea de Litere, Firuța Tacea – 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Cristian Voica – Facultatea de Matematică și 
Informatică), sub îndrumarea coordonatorului de proiect, Liviu Papadima.  

Chestionarul online a fost trimis de Ministerul Educației, începând cu data de 11 noiembrie 
2021, prin canale proprii de diseminare, către profesorii din învățământul preuniversitar, ultima zi 
de colectare a datelor fiind 18 ianuarie 2022. Au deschis linkul chestionarului 17.857 de persoane, 
dintre care 10.379 au început completarea chestionarului și doar 5.976 de persoane au finalizat 
completarea. Durata medie de răspuns a fost de 8 minute. 

Culegerea datelor și realizarea raportului descriptiv privind datele brute a fost realizată de o 
echipă de profesori de la Facultatea de Sociologie (Marian Vasile, Corina Ilinca, Darie Cristea), iar 
analiza finală a fost realizată de Florentina Sâmihăian, Firuța Tacea și Cristian Voica. 

 
2. Obiectivele sondajului și structura chestionarului 

Chestionarul a fost conceput în scopul culegerii unor date relevante statistic pentru 
cunoașterea percepției cadrelor didactice din învățământul preuniversitar privind trei aspecte 
considerate importante: cariera didactică, formarea inițială și formarea continuă a profesorilor. 
Răspunsurile profesorilor au fost analizate pentru a identifica problemele existente în fiecare dintre 
cele trei domenii și pentru a stabili unde sunt necesare schimbări. 

Cele 17 întrebări din chestionar (vezi Anexa nr. 1) au fost grupate în trei secțiuni, în funcție 
de aspectul la care se referă: (I) cariera didactică (5 întrebări), (II) formarea inițială (6 întrebări), (III) 
formarea continuă (6 întrebări). Au fost propuse întrebări de opinie, pentru care respondenții puteau 
alege un singur răspuns dintre mai multe variante oferite sau dintr-o scală de evaluare de tip Likert 
cu 4 trepte („în foarte mare măsură”, „în mare măsură”, „în mică măsură” și „în foarte mică măsură”). 
De asemenea, două întrebări au fost mai complexe, presupunând alegerea pentru fiecare aspect a 
unei valori din scala de evaluare, care includea și varianta „nu știu/nu răspund”.  

 
3. Caracteristicile sociodemografice ale cadrelor didactice care au format eșantionul  

 
Profilul eșantionulului este destul de greu de configurat, deoarece la fiecare întrebare privind 

datele referitoare la statutul respondenților a existat un procent mare al celor care au sărit peste 
întrebare (între 39% și 46%). Luând în considerare răspunsurile valide ale respondenților, 
eșantionul are următoarele caracteristici: 

- majoritatea respondenților sunt de sex feminin (51% dintre cei care au răspuns la întrebare); 
un mare procent (41%) nu a răspuns la întrebarea privind sexul, dar este de presupus, având 
în vedere statisticile privitor la cadrele didactice angajate în sistemul educațional de la noi, 
că eșantionul este predominant feminin;  

- ultima școală absolvită este la nivel de licență (29%), urmată de masterat (27%); nu au 
răspuns la această întrebare 39% dintre respondenți; 
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- mediul de rezidență al respondenților este predominant urban (39%, față de 22% profesori 
din rural); nu au răspuns la această întrebare 40% dintre respondenți; 

- nivelul de școlarizare la care predau majoritatea respondenților este cel gimnazial (34%, față 
de numai 18% profesori care predau la liceu și 2% profesori din învățământul profesional 
sau dual); nu au răspuns la această întrebare 46% dintre cei chestionați, dintre care unii sunt, 
probabil cadre didactice în învățământul preșcolar și primar; trebuie menționat că, inițial, 
chestionarul a fost conceput doar pentru profesorii de gimnaziu și liceu sau învățământ 
profesional și dual, de aceea în variantele de răspuns nu apăreau nivelurile de școlarizare 
preșcolar și primar; totuși, la chestionar au participat și cadre didactice de la aceste niveluri, 
ceea ce înseamnă că instrucțiunile privind aplicarea chestionarului nu au fost suficient de 
clare; 

- în privința încadrării lor în instituția școlară, 49% dintre respondenți sunt titulari, iar 10% 
sunt suplinitori; nu au răspuns la această întrebare 41% dintre respondenți; 

- cei mai mulți dintre cei care au răspuns la întrebarea privitoare la gradele didactice obținute 
sunt profesori care au gradul I (35%), urmați de profesori care au obținut definitivatul (10%) 
și de profesori care au gradul II (9%); nu au răspuns la această întrebare 41% dintre 
respondenți; 

- au participat la sondaj profesori din toate județele țării, dar diferențele dintre numărul 
profesorilor din fiecare județ sunt foarte mari; cei mai mulți respondenți au fost din Argeș 
(1.340, 12, 9% din totalul general), urmați de cei din Prahova (524 de respondenți, 5%), 
Constanța (340 de respondenți, 3.3%), Dâmbovița (318 de respondenți, 3.1%), Mureș (305, 
2,9%), București (299 de respondenți, 2,9%), Suceava (243 de respondenți, 2,3%), Tulcea, 
Iași, Giurgiu, Alba (toate cu puțin peste 200 de respondenți, cu un procent de 2%), Arad (191 
de respondenți, 1,8%), Brașov (173 de respondenți, 1.7%), Galați (187 de respondenți, 1.8%), 
Timiș (147 de respondenți, 1,4%), Vrancea (131 de respondenți, 1,3%); din celelalte județe 
au completat chestionarul mai puțin de 100 de respondenți, cei mai puțini fiind cei din 
Covasna, Mehedinți, Sălaj (câte un participant); nu au răspuns la această întrebare 45,3% 
dintre respondenți; un mare număr dintre respondenți (45,3%) au sărit peste această 
întrebare; 

- cei mai mulți dintre respondenți au o vechime de mai mult de 25 de ani în învățământ (18%), 
urmați de cei cu o vechime între 20 și 24.99 ani (12%) și de cei cu o vechime între 15 și 19.99 
ani (10%); predomină deci respondenții cu o vechime considerabilă în învățământ; cei mai 
puțini sunt cei care au o vechime între 5 și 9.99 ani (5%); nu au răspuns la această întrebare 
42% dintre respondenți; 

- în privința vechimii în cadrul instituției de învățământ, cei mai mulți dintre respondenți se 
situează în intervalul 0-4.99 ani (14%), urmați de cei cu o vechime între 10-14.99 ani (11%), 
de cei cu o vechime între 5-9.99 ani (10%), de cei cu o vechime între 15-19.99 ani și peste 25 
de ani (8%) și de cei care au o vechime cuprinsă între 20 și 24.99 ani (7%); nu au răspuns la 
această întrebare 43% dintre respondenți; 

- respondenții predau diferite discipline, la diferite niveluri de școlarizare; astfel, ponderea cea 
mai mare este a profesorilor care predau alte discipline decât cele menționate în variantele 
de răspuns (23.7%), urmați de cei din învățământul primar (8%), de profesorii de limba și 
literatura română (7,2%), de profesorii de limbi străine (6,6%), de profesorii de matematică 
(4,3%), de cei din învățământul preșcolar (2,8%) și de cei de istorie (2,1%); nu au răspuns la 
această întrebare 44,9% dintre cei care au completat chestionarul. 

 
Raportul descriptiv al sondajului se regăsește în Anexa nr. 2. 

  



3 
 

4. Analiza răspunsurilor 
 

4.1. Secțiunea CARIERA DIDACTICĂ 
 

Întrebarea nr. 1 a vizat percepția pe care o au profesorii față de modul în care este organizată 
cariera didactică în cele trei trepte (definitivat, gradul II și gradul I) și impactul pe care îl are acest 
traseu asupra motivării lor de a se perfecționa. Variantele de răspuns între care au avut de ales 
respondenții au fost: „sistemul funcționează bine și nu trebuie schimbat”, „sunt prea multe grade de 
obținut, iar parcursul de carieră este unul greoi”, „sunt prea puține grade de obținut și după gradul I 
sistemul nu te mai motivează”, „gradele didactice au relevanță scăzută pentru nivelul pregătirii 
profesionale” și „nu știu/nu răspund”. Pentru primele patru variante, respondenții au putut alege un 
singur răspuns dintr-o scală Likert de evaluare cu 4 trepte („în foarte mare măsură”, „în mare 
măsură”, „în mică măsură” și „în foarte mică măsură”). 

La această întrebare, au fost înregistrate 7.816 răspunsuri valide (75%), numărul total de 
nonrăspunsuri fiind de 2.565 (25%), dintre care 388 (25%) au ales varianta „nu știu/nu răspund”.  

Răspunsurile relevă o polarizare semnificativă a opiniilor respondenților, așa cum rezultă din 
Graficul nr. 1. Deși un procent mare (44%) consideră că „sistemul funcționează bine și nu trebuie 
schimbat”, este îngrijorătoare ponderea de 36% a celor care apreciază că gradele didactice au 
relevanță scăzută pentru nivelul pregătirii profesionale. De asemenea, cumulând răspunsurile ce 
evidențiază o percepție negativă – variantele „sunt prea multe grade de obținut, iar parcursul de 
carieră este unul greoi” și „sunt prea puține grade de obținut și după gradul I sistemul nu te mai 
motivează” și „gradele didactice au relevanță scăzută pentru nivelul pregătirii profesionale” – se 
obține un procent de 56%, sensibil mai mare comparativ cu percepția pozitivă asupra modului în 
care este conceput traseul carierei didactice (44%). 

Diferența dintre răspunsurile profesorilor din mediul rural și din urban, redată în Graficul nr. 
2, este nesemnificativă (46% din rural și 44% din urban susțin că sistemul actual este bun, în vreme 
ce 33% dintre profesorii din rural și 36% din profesorii din urban afirmă că gradele au relevanță 
scăzută pentru nivelul pregătirii profesionale).  
  
 
  

 

Graficul nr. 2: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 1, după mediul de rezidență în care se 

află școala  

Graficul nr. 1: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 1, prin raportare la numărul total de 

răspunsuri valide  
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Profesorii din învățământul preșcolar au percepția cea mai favorabilă privind cariera 
didactică, fiind cei care au ales în proporția cea mai mare (53%) varianta „sistemul funcționează bine 
și nu trebuie schimbat” și în proporția cea mai mică (27%) răspunsul conform căruia „gradele 
didactice au relevanță scăzută pentru nivelul pregătirii profesionale”, așa cum reiese din Tabelul nr. 1. 
Cei care sunt mai puțin convinși că sistemul funcționează bine sunt profesorii de limbi străine (35%), 
ceea ce se poate explica prin faptul că această categorie de profesori poate accesa mai ușor informații 
privitoare la alte sisteme educaționale, cunoscând și alte moduri de organizare a carierei didactice, 
uneori chiar prin schimburi de bune practici cu colegi din alte țări. Este semnificativ și faptul că 
profesorii de matematică au ales prima variantă de răspuns în proporție de 41% (consideră, deci, că 
sistemul funcționează bine), dar mai ales că majoritatea – 45% - a optat pentru ultimul răspuns, 
considerând că gradele didactice au relevanță scăzută pentru nivelul pregătirii profesionale. Aceste 
constatări trebuie comunicate celor care concep examenele sau modalitățile de evaluare pentru 
obținerea gradelor didactice, pentru a face modificările necesare în cazul disciplinelor unde 
răspunsurile au fost preponderant negative (matematică și limbi străine).  
 
Tabelul nr. 1: Distribuția răspunsurilor la întreabarea 1 în funcție de nivelul de școlarizare și disciplina predată 

 
 

Analiza de față ar putea fi continuată prin realizarea unor corelații între răspunsurile la 
întrebarea 1 și cele de la întrebarea 2, pentru a înțelege mai bine ce au considerat că este important 
pentru evoluția în carieră respondenții cei care au apreciat că actualul sistem de organizare a carierei 
didactice este bun. 

 
Întrebarea 2 (prezentată în Figura nr. 1) solicită un răspuns privind măsura în care 

următoarele criterii ar trebui să fie decisive în evoluția în carieră a profesorilor:  „aluarea pregătirii 
de specialitate”; „evaluarea pregătirii în didactica specialității”; „evaluarea pregătirii 
psihopedagogice”; „implicarea în proiectele școlii, activități extracurriculare, prezență publică și 
implicare în comunitate”; „progresul elevilor pe parcursului anului școlar”; „rezultatele elevilor la 
evaluările naționale (clasele a VI-a, a VIII-a, a XII-a)”; „rezultatele elevilor la concursuri școlare”. 
Respondenții au putut alege, dintr-o scală cu 4 trepte, varianta pe care o consideră relevantă pentru 
fiecare dintre aceste criterii.  
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                                                 Figura nr. 1: Formularea din chestionar a întrebării 2 
 

 
Pentru primul criteriu – evaluarea pregătirii de specialitate –, au fost înregistrate 6.912 

răspunsuri valide (adică un procent de 67%) și 3.469 de nonrăspunsuri (un procent de 33%), dintre 
care 119 de respondenți (1%) au ales varianta „nu știu/nu răspund”.  

Așa cum rezultă din Graficul nr. 3, majoritatea respondenților au considerat că evaluarea 
pregătirii de specialitate ar trebui să fie decisivă în evoluția în carieră a profesorului. Astfel, 53% 
dintre respondenți au ales varianta „în foarte mare măsură” și 38% au ales varianta „în mare măsură”, 
deci 91% consideră relevant acest criteriu. 

Diferențele de opțiune între profesorii din urban și rural sunt nesemnificative, așa cum se 
poate vedea din Graficul nr. 4: o pondere mai mare în cazul variantei „în foarte mare măsură” este 
înregistrată în rândul profesorilor din urban (55%), față de cei din rural (51%), iar pentru varianta 
„în mare măsură” raportul este inversat în favoarea profesorilor din rural, care au ales acest răspuns 
în proporție de 41%, față de 37% dintre profesorii din urban care au ales această variantă.  

Graficul nr. 3: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 

2, referitoare la pregătirea de specialitate, prin 

raportare la numărul total de răspunsuri valide  

Graficul  nr. 4: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 

2, referitoare la pregătirea de specialitate, după 

mediul de rezidență în care se află școala  
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Se poate constata astfel că profesorii din urban acordă o importanță mai mare acestui criteriu, 
ceea ce poate indica o mai bună pregătire de specialitate sau, cel puțin, o mai mare preocupare a 
acestora pentru pregătirea de specialitate. 
  În ceea ce privește alegerile profesorilor care predau diferite discipline, varianta „în foarte 
mare măsură” a avut cea mai mare pondere în răspunsurile profesorilor care predau cel puțin două 
discipline (62%), urmate de cele ale profesorilor de istorie (61%) și a celor de matematică (59%), iar 
cea mai mică pondere (55%) a fost înregistrată pentru răspunsurile profesorilor de limbi străine, așa 
cum se poate observa în Tabelul nr. 2. Cumularea primelor două variante de răspuns („în foarte mare 
măsură” și „în mare măsură”) relevă un procent maxim de 100% în răspunsurile profesorilor care 
predau cel puțin două discipline, confirmându-se astfel percepția lor pozitivă privitor la acest 
criteriu, cel mai mic procent fiind de 92% în răspunsurile profesorilor de limba și literatura română 
și de alte discipline.  
 
 
Tabelul nr. 2: Distribuția răspunsurilor la întreabarea 2, referitoare la pregătirea de specialitate, în  funcție de 
nivelul de școlarizare și disciplina predată 

 

 
   

Pentru al doilea criteriu – evaluarea în didactica specialității –, au fost înregistrate 6.741 
de răspunsuri valide (65%) și 3.640 de nonrăspunsuri (35%), dintre care 83 de respondenți (1%) au 
ales varianta „nu știu/nu răspund”.  

Majoritatea respondenților au considerat că evaluarea în didactica specialității ar trebui să 
fie decisivă în evoluția în carieră a profesorului, așa cum rezultă din Graficul nr. 5. Peste jumătate 
dintre respondenți, 51%, au ales varianta „în foarte mare măsură” și 41% au ales varianta „în mare 
măsură”; astfel, 92% consideră relevant acest criteriu.  

Diferențele de opțiune între profesorii din urban și rural sunt nesemnificative, așa cum se 
poate vedea din Graficul nr. 6: și de data aceasta, o pondere mai mare în cazul variantei „în foarte 
mare măsură” este înregistrată în rândul profesorilor din urban (52%), față de cei din rural (50%), 
iar pentru varianta „în mare măsură” raportul  este inversat în favoarea profesorilor din rural, care 
au ales acest răspuns în proporție de 43%, față de 39% dintre profesorii din urban. Se poate constata 
astfel că profesorii din urban acordă o importanță mai mare acestui criteriu, ceea ce poate indica o 
preocupare specială pentru metodele pe care le folosesc în procesul didactic.  

În ceea ce privește alegerile profesorilor care predau diferite discipline, așa cum rezultă din 
Tabelul nr. 3, varianta „în foarte mare măsură” a avut cea mai mare pondere, și de data aceasta, în 
răspunsurile profesorilor care predau cel puțin două discipline (58%), mai mici însă cu patru 
procente față de răspunsurile vizând primul criteriu, ceea ce se poate explica prin faptul că acești 
profesori acordă o atenție specială în primul rând cunoașterii disciplinelor pe care le predau. Cea mai 
mică pondere (48%) apare în răspunsurile profesorilor care predau alte discipline.  
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Cumularea primelor două variante de răspuns („în foarte mare măsură” și „în mare măsură”) 

relevă un procent de 98% în răspunsurile profesorilor care predau cel puțin două discipline, cel mai 
mic procent fiind de 91% în răspunsurile profesorilor de limba și literatura română. Este de remarcat 
și poziția a doua, ocupată de profesorii de limbi străine și de cei din învățământul preșcolar, cu 94%. 

 
 

 
Tabelul nr. 3: Distribuția răspunsurilor la întreabarea 2, referitoare la didactica specialității, în funcție de nivelul 
de școlarizare și disciplina predată 

 
 
 
   Pentru al treilea criteriu – evaluarea pregătirii psihopedagogice –, au fost înregistrate 
6.807 răspunsuri valide (66%), fiind înregistrate și 3.574 de nonrăspunsuri (34%), dintre care 74 de 
respondenți (1%) au ales varianta „nu știu/nu răspund”. 

Majoritatea respondenților au considerat că evaluarea pregătirii psihopedagogice ar trebui 
să fie luată în calcul în evoluția în carieră a profesorului. Așa cum rezultă din Graficul nr. 7,  49% 
dintre respondenți au ales varianta „în foarte mare măsură” și 41% au ales varianta „în mare măsură”; 
astfel, 90% consideră relevant acest criteriu. Se observă o pondere sensibil mai mică acordată acestui 
criteriu față de cea acordată criteriilor anterioare (91%, respectiv 92%).  

Graficul nr. 5: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 2, referitoare la didactica  specialității, 

prin raportare la numărul total de răspunsuri valide  

Graficul nr. 6: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 2, referitoare la didactica specialității, 

după mediul de rezidență în care se află școala  
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Din Graficul nr. 8 rezultă că nu există diferențe între răspunsurile profesorilor din urban și 
rural în ceea ce privește varianta „în foarte măsură”, ambele categorii înregistrând un procent de 
50%; o diferență minimă, de un procent, este înregistrată în cazul variantei „în mare măsură” în 
favoarea răspunsurilor profesorilor din rural.  

 
 

  
 

În ceea ce privește alegerile profesorilor care predau diferite discipline, așa cum rezultă din 
Tabelul nr. 4, varianta „în foarte mare măsură” a avut cea mai mare pondere, și de data aceasta, în 
răspunsurile profesorilor care predau cel puțin două discipline (61%). Cea mai mică pondere 
acordată acestui criteriu (45%) este obținută de răspunsurile profesorilor de matematică. Cumularea 
primelor două variante de răspuns („în foarte mare măsură” și „în mare măsură”) relevă cel mai mare 
procent, de 92%, pentru răspunsurile profesorilor de limba și literatura română, cel mai mic procent 
fiind de 88% în răspunsurile profesorilor de matematică, diferența fiind de numai patru procente, 
neputând fi considerată semnificativă. 
 
 
Tabelul nr. 4: Distribuția răspunsurilor la întreabarea 2, referitoare la pregătirea psihopedagogică, în funcție de 
nivelul de școlarizare și disciplina predată  

 

Graficul  nr. 7: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 2, referitoare la pregătirea 

psihopedagogică, prin raportare la numărul total 

de răspunsuri valide  

Graficul  nr. 8: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 2, referitoare la pregătirea 

psihopedagogică, după mediul de rezidență în care 

se află școala  
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Pentru al patrulea criteriu – implicarea în proiectele școlii, activități extracurriculare, 
prezență publică și implicare în comunitate –, au fost înregistrate 6.821 de răspunsuri valide 
(66%), fiind înregistrate și 3.560 de nonrăspunsuri (34%), dintre care 75 de respondenți (1%) au 
ales varianta „nu știu/nu răspund”. 

 După cum rezultă din Graficul nr. 9, procentul celor care au considerat „în foarte mare 
măsură” relevant acest criteriu pentru evoluția în carieră a profesorului, este de numai 28%. 
Cumulând aceste răspunsuri cu răspunsurile care au ales varianta „în mare măsură”, 47%, rezultă un 
total de 75% de răspunsuri în favoarea acestui criteriu. Se observă o pondere mai scăzută acordată 
acestui criteriu, comparativ cu cea înregistrată pentru criteriile anterioare (91%, 92% și, respectiv 
90%). Acest rezultat indică o preocupare mai mică pentru implicarea în viața școlii și a comunității, 
ceea ce se poate explica prin încărcătura de sarcini și de responsabilități pe care mulți profesori o 
resimt, dar și prin lipsa unei viziuni holistice privind educația și ignorarea punților care trebuie 
construite între școală și comunitate. 

Așa cum era de așteptat și așa cum rezultă din Graficul nr. 10, de data aceasta diferențele 
dintre răspunsurile profesorilor din rural și din urban sunt semnificative: în vreme ce doar 26% 
dintre profesorii din urban au ales varianta „în foarte mare măsură”, 32% dintre profesorii din rural 
au optat pentru acest răspuns. Pentru varianta „în mare măsură”, procentul este identic, adică 47%. 
Cumulând răspunsurile care indică interesul pentru implicarea în viața școlii și a comunității, se 
constată o diferență de șase procente între respondenții din rural și cei din urban (73% pentru urban 
și 79% pentru urban). Rezultatele se pot explica prin faptul că, în comunitățile mai mici, profesorii 
au un contact mai bun cu realitățile școlii și ale comunității. 

 
 

  
 
 

În ceea ce privește alegerile profesorilor care predau diferite discipline, așa cum rezultă din 
Tabelul nr. 5, varianta „în foarte mare măsură” are cea mai mare pondere în răspunsurile celor care 
predau la nivel preșcolar (40%), ceea ce poate fi explicat prin faptul că această categorie este 
preocupată în mai mare măsură de realizarea unor activități extracurriculare, specifice vârstei 
copiilor de grădiniță, poate și prin curriculumul mai puțin încărcat, dar și prin relația mai strânsă cu 
comunitatea, în special cu părinții. Cea mai mică pondere acordată acestui criteriu (17%) este 
obținută de răspunsurile profesorilor de matematică, ceea ce relevă interesul scăzut acordat acestui 
criteriu, în favoarea interesului acordat propriei discipline.  

Graficul  nr. 9: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 

2, referitoare la implicarea în viața școlii și a 

comunității, prin raportare la numărul total de 

răspunsuri valide  

Graficul  nr. 10: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 2, referitoare la implicarea în viața 

școlii și a comunității, după mediul de rezidență 

în care se află școala  
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Tabelul nr. 5: Distribuția răspunsurilor la întreabarea 2, referitoare la implicarea în viața școlii și a comunității, 
în funcție de nivelul de școlarizare și disciplina predată 

 

 
     
 

Cumularea primelor două variante de răspuns („în foarte mare măsură” și „în mare măsură”) 
relevă cel mai mare procent, de 88%, în răspunsurile respondenților din preșcolar, ceea ce confirmă 
interesul acestora pentru viața școlii și a comunității. Cel mai mic procent, de numai 57% aparține 
răspunsurilor profesorilor de matematică, care se află la o distanță de 13% față de răspunsurile 
profesorilor care predau cel puțin două discipline (70%) și la o diferență de 14% față de răspunsurile 
profesorilor de limbi străine (71%).  

 
Pentru al cincilea criteriu – progresul elevilor pe parcursul anului școlar –, au fost 

înregistrate 6.852 de răspunsuri valide (66%), fiind înregistrate și 3.529 de nonrăspunsuri (34%), 
dintre care 76 de respondenți (1%) au ales varianta „Nu știu/Nu răspund”. 

Respondenții au considerat „în foarte mare măsură” relevant acest criteriu într-un procent 
de 42%, așa cum reiese din Graficul nr. 11. Cumulând acest procent cu răspunsurile celor care au ales 
varianta „în mare măsură”, 46%, se obține un total de 88% de răspunsuri în favoarea acestui criteriu. 
Rezultatul reflectă o conștientizare a majorității profesorilor privitoare la relația cauză-efect dintre 
demersul și strategiile didactice pe care le aplică și progresul elevilor în învățare. 

 

Graficul  nr. 11: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 

2, referitoare la progresul elevilor, prin raportare la 

numărul total de răspunsuri valide  

Graficul  nr. 12: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 2, referitoare la progresul elevilor, 

după mediul de rezidență în care se află școala  
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  Așa cum rezultă din Graficul nr. 12, diferența dintre răspunsurile profesorilor din urban și 
rural nu este semnificativă: apare o diferență de două procente în cazul variantei „în foarte mare 
măsură” în favoarea răspunsurilor profesorilor din urban (45%), față de cele ale profesorilor din 
rural (43%); diferența este puțin mai mare în cazul variantei „în mare măsură”, tot în favoarea 
răspunsurilor celor din urban (46%, față de 42%, înregistrat pentru rural). Rezultatul poate indica 
o preocupare mai mare a profesorilor din urban pentru progresul elevilor, poate o implicare mai 
mare în acordarea de feedback și în realizarea unor activități de învățare diferențiată.  
   În ceea ce privește alegerile profesorilor care predau diferite discipline, așa cum rezultă din 
Tabelul nr. 6, varianta „în foarte mare măsură” are cea mai mare pondere în răspunsurile celor care 
predau la nivel preșcolar (52%), iar cea mai mică pondere acordată acestui criteriu (37%) este 
obținută de răspunsurile profesorilor de limbi străine. Cumularea primelor două variante de răspuns 
(„în foarte mare măsură” și „în mare măsură”) relevă cel mai mare procent, de 93% tot în 
răspunsurile celor care predau la nivel preșcolar. Cel mai mic procent, de numai 84% aparține 
răspunsurilor profesorilor de matematică. O explicație pentru aceste rezultate ar putea fi că 
progresele preșcolarilor pot fi generate și cuantificate mai ușor, având în vedere programa mai 
relaxată, în vreme ce la matematică progresul elevilor poate fi îngreunat de o programă prea 
încărcată și de faptul că că acesta este din ce în ce mai greu de obținut pe măsură ce se acumulează 
lacune în învățare.  
 
 
Tabelul nr. 6: Distribuția răspunsurilor la întreabarea 2, referitoare la progresul elevilor, în funcție de nivelul de 
școlarizare și disciplina predată 

 

 
 

 
Pentru al șaselea criteriu – rezultatele elevilor la evaluările naționale (clasele a VI-a, a 

VIII-a, a XII-a) –, au fost înregistrate 6.652 de răspunsuri valide (adică un procent de 64%), fiind 
înregistrate și 3.729 de nonrăspunsuri (un procent de 36%), dintre care 231 de respondenți (2%) au 
ales varianta „Nu știu/Nu răspund”. Este posibil ca această variantă să fi fost aleasă în special de 
cadrele didactice din preșcolar și primar, care nu sunt implicate în evaluările naționale pentru clasele 
menționate. 

Respondenții au considerat „în foarte mare măsură” relevant acest criteriu într-un procent 
de 26%, așa cum reiese din Graficul nr. 13. Semnificativ mai mare a fost ponderea celor care au ales 
varianta „în mare măsură”, și anume 46%. Cumulând răspunsurile pentru cele două variante, se 
obține un procent de 72%. Este destul de mare procentul celor care au ales varianta „în mică măsură”, 
21%. Este firesc ca profesorii să se simtă mai responsabili pentru progresul elevilor pe parcursul 
anului școlar și să fie mai rezervați în privința evaluărilor naționale.  
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Această apreciere diferită a relevanței dintre cele două criterii se explică prin faptul că, în 
condiții de examen, elevii pot avea reacții diferite, programa de examen selectează anumite 
competențe și conținuturi din programa școlară și nu oferă o imagine completă asupra achizițiilor 
elevilor, dar și, poate, prin faptul că mulți elevi fac meditații în special pentru evaluările de la finalul 
clasei a VIII-a și a XII-a. Evaluările naționale oferă mai curând o imagine a sistemului și nu asupra 
efortului individual al fiecărui profesor. 

Așa cum rezultă din Graficul nr. 14, diferența dintre răspunsurile profesorilor din urban și 
rural este nesemnificativă: 26% din ambele medii au ales varianta „în foarte mare măsură”, în vreme 
ce profesorii din urban au ales într-un număr mai mare varianta „în mare măsură” (47%), față de cei 
din rural (doar 45%).   

 
 

   
 

În ceea ce privește alegerile profesorilor care predau diferite discipline, așa cum rezultă din 
Tabelul nr. 7, în mod surprinzător procentele maxime și cele minime au fost obținute de profesorii 
care nu sunt implicați direct în evaluările naționale; astfel, ponderea cea mai mare o au răspunsurile 
celor care predau la nivel preșcolar (36% au ales varianta „în foarte mare măsură”), iar ponderea cea 
mai mică o au răspunsurile profesorilor din învățământul primar (21%). Eliminând aceste două 
categorii, care nu erau vizate inițial în eșantionul respondenților, se constată că, dintre profesorii care 
predau la gimnaziu și liceu sau în învățământul profesional și dual, cei de istorie au cele mai multe 
opțiuni pentru varianta „în cea mai mare măsură” (31%), iar profesorii de limbi străine și cei de 
matematică au percepția cea mai rezervată privind acest criteriu (22%). Profesorii de limba și 
literatura română, disciplină inclusă ca probă atât în evaluarările naționale de la gimnaziu, cât și în 
evaluarea de la sfârșitul clasei a XII-a, au ales varianta „în cea mai mare măsură” în proporție de 27%.  
Cumularea primelor două variante de răspuns („în foarte mare măsură” și „în mare măsură”) relevă 
cel mai mare procent, de 77% în cazul răspunsurilor profesorilor de limba și literatura română și cel 
mai mic procent, de 67% în cazul răspunsurilor profesorilor de matematică.  

Aceste rezultate se pot explica prin gradul diferit de dificultate al celor două probe, cele de la 
matematică (mai ales de la bacalaureat) fiind considerate mai dificile. 
 

Graficul nr. 13: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 2, referitoare la rezultatele elevilor la 

evaluările naționale, prin raportare la numărul 

total de răspunsuri valide  

Graficul  nr. 14: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 2, referitoare la rezultatele elevilor la 

evaluările naționale, după mediul de rezidență în 

care se află școala  
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Tabelul nr. 7: Distribuția răspunsurilor la întreabarea 2, referitoare la rezultatele elevilor la evaluările 
naționale, în funcție de nivelul de școlarizare și disciplina predată 

 
 
Pentru ultimul criteriu – rezultatele elevilor la concursurile școlare –, au fost înregistrate 

6.707 răspunsuri valide (un procent de 65%), fiind înregistrate și 3.674 de nonrăspunsuri (un 
procent de 35%), dintre care 145 de respondenți (1%) au ales varianta „Nu știu/Nu răspund”. 

Respondenții au considerat „în foarte mare măsură” relevant acest criteriu într-un procent 
de numai 18%, așa cum reiese din Graficul nr. 15. Mult mai mare a fost ponderea celor care au ales 
varianta „în mare măsură”, și anume 44%. Cumulând răspunsurile pentru cele două variante, se 
obține un procent de 62%. Este justificată această evaluare a importanței rezultatelor elevilor la 
concursurile școlare, deoarece nu în toate cazurile profesorii se implică în pregătirea elevilor pentru 
aceste concursuri; în plus, există și elevi care se înscriu la cât mai multe concursuri pentru a-și da 
seama la ce tip de concurs se descurcă mai bine. 

Așa cum rezultă din Graficul nr. 16, diferența dintre răspunsurile profesorilor din urban și 
rural este nesemnificativă: răspunsurile profesorilor din rural au depășit cu un procent răspunsurile 
profesorilor din urban pentru varianta „în foarte mare măsură” (19%, față de 18%), în vreme ce 
răspunsurile profesorilor din urban au înregistrat două procente în plus față de cele ale profesorilor 
din rural în cazul variantei „în mare măsură” (45%, față de 43%).  
 

Graficul  nr. 15: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 2, referitoare la rezultatele elevilor la 

concursuri școlare, prin raportare la numărul total de 

răspunsuri valide  

Graficul  nr. 16: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 2, referitoare la rezultatele elevilor la 

concursuri școlare, după mediul de rezidență în 

care se află școala  
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  În ceea ce privește alegerile profesorilor care predau diferite discipline, așa cum rezultă din 
Tabelul nr. 8, în mod surprinzător procentul maxim este obținut de răspunsul celor care predau la 
nivel preșcolar, unde sunt mai puține astfel de concursuri. În schimb, procentul cel mai mic a fost 
înregistrat în cazul răspunsurilor profesorilor de matematică (11%), ceea ce se explică probabil prin 
inflația de concursuri școlare de matematică, mai ales la nivel gimnazial. Cumularea primelor două 
variante de răspuns („în foarte mare măsură” și „în mare măsură”) relevă cel mai mare procent, de 
77% pentru răspunsurile celor din învățământul preșcolar, următorul cel mai mare procent, de 68%, 
fiind înregistrat în cazul răspunsurilor profesorilor de istorie, care consideră probabil că aceste 
concursuri pot stimula interesul elevilor pentru disciplina lor. Răspunsurile profesorilor de 
matematică au cumulat cel mai mic procent, 45%, la o distanță de 13% față de următoarea categorie 
de profesori care acordă o importanță mai mică acestor concursuri, profesorii de limbi străine, cu 
58%.  
 
   
Tabelul nr. 8: Distribuția răspunsurilor la întreabarea 2, referitoare la rezultatele elevilor la concursuri școlare, 
în funcție de nivelul de școlarizare și disciplina predată 

 
         

 
Comparând rezultatele obținute pentru cele șapte criterii incluse în a doua întrebare din 

chestionar, se pot formula câteva concluzii. 
 

• Cele mai multe răspunsuri valide au fost înregistrate pentru criteriul „evaluarea pregătirii de 
specialitate” (67%), cele mai multe nonrăspunsuri fiind înregistrate pentru criteriul 
„rezultatele elevilor la evaluările naționale” (36%). 

• Așa cum se poate observa în Graficul nr. 17, criteriul considerat „în foarte mare măsură” 
decisiv în evoluția în carieră a unui profesor este „evaluarea pregătirii de specialitate” (53%), 
urmat îndeaproape de alte două criterii, „evaluarea pregătirii în didactica specialității” (51%) 
și „evaluarea pregătirii psihopedagogice” (49%). Cumulând răspunsurile pentru variantele 
„în foarte mare măsură” și „în mare măsură”, aceleași trei criterii au obținut procentajele cele 
mai mari, cu o modificare nesemnificativă (de un singur procent) a ordinii primelor două: 
„evaluarea pregătirii în didactica specialității” (92%), „evaluarea pregătirii de specialitate” 
(91%) și „evaluarea pregătirii psihopedagogice” (90%). Rezultatele reflectă importanța pe 
care o acordă profesorii acestor trei criterii. Este, de asemenea, relevant că profesorii 
conștientizează importanța criteriului „progresul elevilor pe parcursul anului școlar”, care a 
obținut un procentaj semnificativ atât pentru varianta „în foarte mare măsură” (42%), cât și 
pentru varianta „în mare măsură” (46%), cumulând un procent de 88%.  Un procentaj 
semnificativ au obținut și criteriile „implicarea în proiectele școlii, activități extracurriculare, 
prezență publică și implicare în comunitate” (75%) și „rezultatele elevilor la evaluările 
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naționale” (72%). Cel mai mic procentaj, atât pentru varianta „în foarte mare măsură”, cât și 
pentru cumularea răspunsurilor pentru varianta „în mare măsură”, a fost obținut de criteriul 
„rezultatele elevilor la concursuri școlare”. Deși, cumulând variantele „în foarte mare măsură” 
și „în mare măsură”, toate criteriile au obținut peste 60% dintre opțiunile respondenților, este 
de semnalat procentajul obținut pentru criteriul „implicarea în proiectele școlii, activități 
extracurriculare, prezență publică și implicare în comunitate”, care ar trebui îmbunătățit prin 
cursuri de formare care să-i ajute pe profesori să înțeleagă relevanța acestui criteriu, care 
indică măsura în care se implică în viața școlii și a comunității, pentru evoluția lor în cariera 
didactică. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Diferențele de percepții dintre profesorii care predau în mediul rural și în mediul urban nu 
sunt semnificative. Astfel, cumulând răspunsurile cu variantele „în foarte mare măsură” și „în 
mare măsură”, au obținut un procent egal criteriile „evaluarea pregătirii de specialitate” 
(92%) și „progresul elevilor pe parcursul anului școlar” (88%). Diferențe mici în favoarea 
profesorilor din rural au obținut criteriile „evaluarea pregătirii în didactica specialității” 
(două procente în plus față de urban, 93%, față de 91% obținut de răspunsurile celor din 
rural), „evaluarea pregătirii psihopedagogice” (un procent în plus față de urban, 91%, față de 
90% obținut de răspunsurile celor din rural), „rezultatele elevilor la concursurile școlare” 
(trei procente în plus față de urban, 64%, față de 61% obținut de răspunsurile celor din rural), 
În cazul criteriului „rezultatele elevilor la evaluările naționale”, răspunsurile profesorilor din 
urban au depășit cu două procente răspunsurile profesorilor din rural (73%, față de 71%). 
Diferența cea mai mare, de șase procente, apare la criteriul „implicarea în proiectele școlii, 
activități extracurriculare, prezență publică și implicare în comunitate” (răspunsurile 
profesorilor din rural au cumulat 79%, față de cele ale profesorilor din urban, 73%) ceea ce 
se explică prin faptul că, în comunitățile mai mici, implicarea profesorilor în viața școlii și a 
comunității este mai consistentă. 

Graficul nr. 17: Distribuția comparativă a răspunsurilor la întrebarea 2, pentru toate 

criteriile. Procentajele sunt obținute prin  raportare la numărul total de răspunsuri 

valide (în care a fost ales unul din nivelurile scalei)   



16 
 

• Din analiza comparativă a răspunsurilor profesorilor care predau diferite discipline sau la 
diferite niveluri de școlarizare, rezultă câteva concluzii. 
Aproape toți profesorii respondenți au plasat pe primele trei locuri primele trei criterii: 
„evaluarea pregătirii în didactica specialității”, „evaluarea pregătirii de specialitate” și 
„evaluarea pregătirii psihopedagogice”. Cele mai mari diferențe în aprecierea de către 
profesori a importanței celor șapte criterii pentru evoluția în cariera didactică au apărut la 
criteriile „rezultatele elevilor la concursurile școlare” (32 de procente), „implicarea în 
proiectele școlii, activități extracurriculare, prezență publică și implicare în comunitate” (31 
de procente), „evaluarea pregătirii de specialitate” și „rezultatele elevilor la evaluările 
naționale” (10 procente). De aici rezultă că, măcar pentru criteriile unde s-au înregistrat 
diferențele cele mai mari, este nevoie de discuții care să lămurească de unde provin aceste 
diferențe de percepție. Se pot constata și câteva excepții. Dacă majoritatea respondenților, au 
situat pe primul loc „evaluarea pregătirii de specialitate”, cei care predau în învățământul 
preșcolar și primar și profesorii de limbi străine au plasat acest criteriu pe locul doi, după 
„evaluarea pregătirii în didactica specialității”, arătând o preocupare mai mare pentru 
metodele folosite în procesul didactic. Aceste rezultate se explică prin nevoia de adaptare la 
caracteristicile psihopedagogice și motivaționale ale elevilor din învățământul preșcolar și 
primar. De asemenea, pentru profesorii de limbi străine, această opțiune se explică prin faptul 
că, în pregătirea inițială și continuă pe care o urmează, accentul se pune pe strategiile și 
metodele specifice predării limbilor străine. O altă excepție apare în cazul profesorilor de 
istorie, care plasează pe locul trei criteriul „progresul elevilor pe parcursul anului școlar” și 
abia pe locul patru „evaluarea pregătirii psihopedagogice”. De asemenea, cei care predau în 
învățământul preșcolar plasează pe locul doi „progresul elevilor pe parcursul anului școlar”, 
ceea ce indică preocuparea deosebită a acestor două categorii de cadre didactice pentru acest 
criteriu. În cazul celorlate criterii, ordinea este cea prezentată în Graficul nr. 17.   
 
Pentru cei interesați de răspunsurile unei anumite categorii de cadre didactice, prezentăm 

mai jos ordinea de priorități acordată pentru fiecare criteriu. 
Răspunsurile profesorilor de limba și literatura română au indicat o ordonare a criteriilor 

care a fost foarte aproape de media alegerilor respondenților. Ordonarea descrescătoare a 
importanței acordate celor șapte criterii pentru evoluția în cariera didactică, cumulând răspunsurile 
pentru variantele „în foarte mare măsură” și „în mare măsură”, este următoarea: pe primul loc, la 
egalitate, se află criteriile „evaluarea pregătirii de specialitate” și „evaluarea pregătirii 
psihopedagogice” (cu 92%), urmate îndeaproape de criteriul „evaluarea pregătirii în didactica de 
specialitate (cu 91%). Pe următoarele locuri se situează criteriul „progresul elevilor pe parcursul 
anului școlar” (cu 89%), „implicarea în proiectele școlii, activități extracurriculare, prezență publică 
și implicare în comunitate” (cu 78%), „rezultatele elevilor la evaluările naționale” (cu 77%) și 
„rezultatele elevilor la concursurile școlare” (cu 60%).  

Răspunsurile profesorilor de matematică au indicat percepția cea mai critică, acordând 
procentajul cel mai mic pentru cinci dintre cele șapte criterii. Cumulând răspunsurile „în foarte mare 
măsură” și „în mare măsură”, importanța acordată celor șapte criterii, în ordine descrescătoare, este 
următoarea: „evaluarea pregătirii de specialitate” (93%), „evaluarea pregătirii în didactica de 
specialitate” (92%), „evaluarea pregătirii psihopedagogice” (88%), „progresul elevilor pe parcursul 
anului școlar” (84%), „rezultatele elevilor la evaluările naționale” (67%), „implicarea în proiectele 
școlii, activități extracurriculare, prezență publică și implicare în comunitate”  (57%), „rezultatele 
elevilor la concursurile școlare” (45%). 

Ordinea în care s-au situat preferințele profesorilor de istorie pentru cele șapte criterii este 
diferită de cea a mediei; astfel, în ordine descrescătoare, au fost obținute următoarele procente: 
„evaluarea pregătirii de specialitate” (94%), „evaluarea pregătirii în didactica de specialitate” (93%), 
„progresul elevilor pe parcursul anului școlar” (90%), „evaluarea pregătirii psihopedagogice” (89%), 
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„implicarea în proiectele școlii, activități extracurriculare, prezență publică și implicare în 
comunitate” (81%, al doilea cel mai mare punctaj pentru acest criteriu), „rezultatele elevilor la 
evaluările naționale” (74%) și „rezultatele elevilor la concursurile școlare” (68%). Se poate 
constatata că, pentru profesorii de istorie, progresul elevilor este mai important decât evaluarea 
pregătirii psihopedagogice și că implicarea în viața școlii și ale comunității obține, de asemenea, un 
procentaj foarte mare comparativ cu cel acordat de profesorii altor discipline. Aceste rezultate se pot 
explica prin preocuparea mai mare a acestor profesori pentru progresul elevilor, în măsura în care 
presiunea evaluărilor naționale este mult mai mică (cel puțin la nivel gimnazial), aceștia fiind 
interesați de cum își pot motiva elevii pentru a progresa; de asemenea, este relevant interesul pentru 
viața școlii și a comunității, având în vedere conținuturile specifice discipinei legate de cetățenie. 

Răspunsurile profesorilor de limbi străine au stabilit următoarea importanță pentru cele 
șapte criterii: „evaluarea pregătirii în didactica de specialitate” (94%; de remarcat că este singura 
categorie de profesori de la nivelul gimnaziului și liceului care acordă cea mai mare importanță 
acestui criteriu); „evaluarea pregătirii de specialitate” (93%), „evaluarea pregătirii psihopedagogice” 
(90%), „progresul elevilor pe parcursul anului școlar” (86%), „implicarea în proiectele școlii, 
activități extracurriculare, prezență publică și implicare în comunitate” (71%), „rezultatele elevilor 
la evaluările naționale” (68%) și „rezultatele elevilor la concursurile școlare” (58%).  

Profesorii care predau cel puțin două discipline au ordonat astfel importanța celor șapte 
criterii pentru evoluția în cariera didactică: „evaluarea pregătirii de specialitate” (100%), „evaluarea 
pregătirii în didactica de specialitate” (98%), „evaluarea pregătirii psihopedagogice” (92%), 
„progresul elevilor pe parcursul anului școlar” (90%), „rezultatele elevilor la evaluările naționale” 
(76%), „implicarea în proiectele școlii, activități extracurriculare, prezență publică și implicare în 
comunitate” (70%), „rezultatele elevilor la concursurile școlare” (63%).  

Pentru cei care predau la nivelul învățământului preșcolar, importanța celor șapte criterii 
pentru evoluția în cariera didactică este următoarea: „evaluarea pregătirii în didactica de 
specialitate” (94%), „evaluarea pregătirii de specialitate” și „progresul elevilor pe parcursul anului 
școlar” (93%), „evaluarea pregătirii psihopedagogice” (92%), „implicarea în proiectele școlii, 
activități extracurriculare, prezență publică și implicare în comunitate” (88%), „rezultatele elevilor 
la evaluările naționale” (84%) și „rezultatele elevilor la concursurile școlare” (77%).  

Profesorii și învățătorii care predau în învățământul primar au stabilit următoarea ordine 
a celor șapte criterii: „evaluarea pregătirii în didactica de specialitate” (92%), „evaluarea pregătirii 
de specialitate” și „evaluarea pregătirii psihopedagogice” (90%), „progresul elevilor pe parcursul 
anului școlar” (88%), „implicarea în proiectele școlii, activități extracurriculare, prezență publică și 
implicare în comunitate” (80%), „rezultatele elevilor la evaluările naționale” (66%) și „rezultatele 
elevilor la concursurile școlare” (59%). 

Profesorii care predau alte discipline decât cele menționate anterior au ordonat astfel 
importanța celor șapte criterii pentru evoluția în cariera didactică: „evaluarea pregătirii de 
specialitate” (92%), „evaluarea pregătirii în didactica de specialitate” (90%), „evaluarea pregătirii 
psihopedagogice” (89%), „progresul elevilor pe parcursul anului școlar” (87%), „implicarea în 
proiectele școlii, activități extracurriculare, prezență publică și implicare în comunitate” (75%), 
„rezultatele elevilor la evaluările naționale” (73%) și „rezultatele elevilor la concursurile școlare” 
(64%).  
 

 
Întrebarea nr. 3 a solicitat răspunsul profesorilor privitor la măsura în care instituția școlară 

în care lucrează contribuie la dezvoltarea lor profesională. Respondenții au putut alege dintr-o scală 
cu 4 trepte; în plus, au putut alege și varianta „nu știu/nu răspund”.                            

La această întrebare, au fost înregistrate 6.916 de răspunsuri valide (67%), numărul total de 
nonrăspunsuri fiind de 3.465 (33%), dintre care 143 de respondenți (1%) au ales varianta „Nu 
știu/Nu răspund”.  
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Doar 21% dintre respondenți au ales varianta „în foarte mare măsură”, ceea ce relevă o slabă 
implicare a instituțiilor de învățământ în dezvoltarea profesională a profesorilor. Totuși, dacă aceste 
răspunsuri sunt cumulate cu cele care au ales varianta „în mare măsură” (39%), se obține un procent 
de 60% al respondenților care beneficiază de sprijinul instituțiilor școlare în care lucrează. Rămâne 
însă îngrijorător că un procent total de 40% dintre respondenți indică implicarea „în mică măsură” 
(25%) și în „foarte mică măsură” (15%) a școlii în dezvoltarea lor profesională. 

Diferențele dintre răspunsurile profesorilor din mediul rural și din cel urban, redată în 
Graficul nr. 19, sunt nesemnificative. Astfel, 21% din mediul urban și 22% din mediul rural au ales 
răspunsul „în foarte mare măsură”, 39% din ambele medii au ales varianta „în mare măsură”, 25% 
din mediul urban și, respectiv, 24% din mediul rural au ales varianta „în mică măsură”, iar 15% din 
ambele medii au ales varianta „în foarte mică măsură”.  

 
 

 
 

Așa cum rezultă din Tabelul nr. 9, apar, însă, diferențe destul de mari între răspunsurile 
profesorilor care predau diverse discipline sau la diverse niveluri de școlarizare. Astfel, varianta „în 
foarte mare măsură” a fost aleasă în cea mai mare proporție de profesorii care predau cel puțin două 
discipline (33%), în vreme ce profesorii de matematică au ales această variantă de răspuns într-un 
procent mult mai mic (18%); într-un procent apropiat au ales această variantă și profesorii de limba 
și literatura română și cei din învățământul primar (19%). Cumulând răspunsurile care au ales 
variantele „în foarte mare măsură” și „în mare măsură”, se constată că profesorii de alte discipline au 
percepția cea mai bună privind sprijinul instituțional pe care-l primesc (63%), urmați de profesorii 
de istorie (62%), de cei de limbi străine și din învățământul preșcolar (61%) și de cei din 
învățământul primar (60%). Cei care percep o mai slabă contribuție a școlii la dezvoltarea lor 
profesională sunt profesorii de limba și literatura română, cei care predau două discipline (ambele 
categorii au cumulat 57%) și profesorii de matematică, care au ales aceste variante în cel mai mic 
procent (55%). Este semnificativ că aceste din urmă categorii de profesori sunt și cei care au o 
responsabilitate mai mare în pregătirea elevilor pentru evaluările naționale. 

 
 
 

 
 

Graficul nr. 18: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 

3, prin raportare la numărul total de răspunsuri valide  

Graficul nr. 19: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 3, după mediul de rezidență în care 

se află școala  
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  Tabelul nr. 9: Distribuția răspunsurilor la întreabarea 3, în funcție de nivelul de școlarizare și disciplina predată 

 

 
 

Întrebarea nr. 4 a solicitat un răspuns privitor la ce așteptări au respondenții față de 
insituția în care lucrează, pentru a-i ajuta în dezvoltarea lor profesională, având de ales între 
următoarele variante: „să ofere un mediu de lucru mai prietenos”, „să degreveze profesorii de 
activități administrative și activități extracurriculare nenecesare”, „să ofere profesorilor mai multe 
oportunități (proiecte, parteneriate, publicare)”, „să ofere profesorilor mai multe resurse (cărți, 
reviste de specialitate, baze de date, echipamente etc.)”, „nu știu/nu răspund”. 

La această întrebare, au fost înregistrate 6.649 de răspunsuri valide (64%), fiind înregistrate 
3.732 de nonrăspunsuri (36%), dintre care un număr semnificativ de respondenți (331, adică 3%) 
au ales varianta „Nu știu/Nu răspund”. Aceasta se poate explica prin lipsa de așteptări pe care o au 
aceste cadre didactice de la instituțiile școlare în care lucrează. 

După cum se vede în Graficul nr. 20, cel mai mare procentaj a fost acordat degrevării 
profesorilor de activități administrative și extracurriculare nenecesare, pentru care s-a înregistrat un 
procent de 42%, urmată de oferirea mai multor resurse, cu 31%. Procentul scăzut (20%) acordat 
oferirii de oportunități precum proiecte, parteneriate, publicare poate fi corelat interesul destul de 
scăzut acordat, la întrebarea 2, de unii profesori criteriului privind implicarea lor în activitatea școlii 
și a comunității. Procentul foarte mic (7%) acordat oferirii unui mediu de lucru mai prietenos se 
poate explica fie prin faptul că profesorii se bucură deja de un astfel de mediu în școala lor, fie pentru 
că nu consideră că mediul în care se desfășoară învățarea este foarte important. 

Diferențele dintre răspunsurile profesorilor din mediul urban și rural nu sunt semnificative, 
așa cum reiese din Graficul nr. 21. Astfel, prima variantă, cea privind mediul de lucru, este aleasă în 
același procent de profesorii din ambele medii (7%), deși era de așteptat ca mediul rural să obțină 
un scor mai mare, având în vedere dotările precare din multe instituții școlare de la sate. Pentru 
varianta degrevarea profesorilor de activități nenecesare apare o diferență de patru procente, 
profesorii din urban alegând în mai mare măsură această variantă (44%), comparativ cu profesorii 
din rural (40%). Încărcătura administrativă este probabil similară în ambele medii, dar este posibil 
ca în mediul urban exigențele pentru participarea la astfel de activități să fie mai mari; de asemenea, 
ritmul de viață al profesorilor din mediul urban este mai precipitat, iar astfel de activități sunt 
resimțite ca fiind consumatoare de timp, câtă vreme nu sunt considerate necesare. Alegerile pentru 
varianta oferirea mai multor oportunități de proiecte, parteneriate etc. sunt sensibil egale, cu 
diferență de un singur procent în favoarea celor din urban (20%, față de 19% pentru cei din rural). O 
diferență mai semnificativă apare în ceea ce privește ponderea răspunsurilor pentru varianta 
oferirea de mai multe resurse; profesorii din rural au mai multă nevoie de resurse (34%, față de 29% 
pentru cei din urban), acest rezultat putând fi explicat prin existența, în mediul urban, a mai multor 
surse (biblioteci, librării, centre universitare) de unde profesorii își pot procura materiale, prin 
accesul pe care aceștia îl au la diverse baze de date, precum și prin dotarea mai bună a școlilor cu 
echipamente necesare desfășurării procesului didactic (table inteligente, tablete, laptopuri etc.). 
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  Comparând răspunsurile date de profesorii care predau diverse discipline sau la diverse 
niveluri de școlarizare, pe baza Tabelului nr. 10, se poate observa că profesorii care predau cel puțin 
două discipline își doresc într-o măsură mai mare ca școala să le ofere un mediu mai prietenos (10%), 
iar cel mai puțin interesați de acest aspect sunt profesorii de limbi străine (5%). Degrevarea de 
activități administrative și extracurriculare nenecesare este dezirabilă în cea mai mare pondere 
pentru profesorii de matematică (55%) și în procente semnificative de profesorii de limba și 
literatura română (50%), de limbi străine (48%) și de cei care predau cel puțin două discipline (47%). 
Cei care simt în mai mică măsură aceste activități ca pe o povară sunt cei care predau în învățământul 
preșcolar (29%), iar acest rezultat este consistent și cu răspunsul acestei categorii de cadre didactice 
la întrebarea 2 privitoare la implicarea în proiectele școlii și la activitățile extracurriculare, unde au 
ales varianta „în cea mai mare măsură” în cea mai mare proporție (40%), comparativ cu ceilalți 
respondenți. Profesorii de limbi străine au răspuns în cel mai mare procent că își doresc mai multe 
proiecte, parteneriate (24%), față de procentul mult mai mic în care profesorii de matematică (16%) 
au ales această variantă de răspuns. Și în cazul profesorilor de matematică acest rezultat este 
consistent cu cel înregistrat la întrebarea 2 privind implicarea în proiectele școlii și în activități 
extracurriculare, unde au avut cel mai mic procent de răspunsuri în favoarea acestui criteriu. Pentru 
ultima variantă de răspuns, referitoare la oferirea de mai multe resurse, au optat în cea mai mare 
măsură cei care predau la nivel preșcolar (44%), răspunsurile celorlalte categorii de profesori 
înreginstrându-se în intervalul 33%-24%, iar cel mai mic procentaj fiind înregistrat de profesorii de 
matematică (23%).  
 

Întrebarea nr. 5, ultima din categoria „Cariera didactică”, solicită opinia respondenților 
privitor la tipul de perfecționare care ajută profesorul cel mai mult în evoluția în cariera didactică. 
Variantele de răspuns oferite au fost: „studiul individual și autoperfecționarea”; „urmarea unor 
programe universitare de tip masterat, doctorat etc. la o universitate acreditată; 
„programele/cursurile de formare continuă organizate de școală/inspectorat/CCD”; „participarea la 
traininguri, workshopuri etc. relevante, organizate de firme, ong-uri”; ”nu știu/nu răspund.” De 
asemenea, respondenții au putut alege și varianta „nu știu/nu răspund”.            

La această întrebare, au fost înregistrate 6.802 răspunsuri valide (66%), fiind înregistrate și 
3.579 de nonrăspunsuri (34%), dintre care 100 (un procent de 1%) au ales varianta „nu știu/nu 
răspund”. 

                       

Graficul nr. 20: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 

4, prin raportare la numărul total de răspunsuri 

valide  

Graficul nr. 21: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 4, după mediul de rezidență în 

care se află școala  
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Tabelul nr. 10: Distribuția răspunsurilor la întreabarea 4, în funcție de nivelul de școlarizare și 
disciplina predată  

 
 
Din Graficul nr. 22 se vede că respondenții au ales trei variante într-un procent destul de 

apropiat: programele/cursurile de formare continuă organizate de școală/inspectorat/CCD (35%), 
traininguri, workshopuri relevante, organizate de firme, ong-uri (28%) și studiul individual, 
autoperfecționarea (24%). Este de menționat interesul mai mic acordat programelor universitare de 
tip master și doctorat (doar 13%), care se poate explica prin efortul mai mare pe care aceste 
programe le presupun, prin durata mai mare pe parcursul căreia se desfășoară și, corelând cu 
informațiile pe care le avem referitor la statutul și vechimea în învățământ ale respondenților, 
probabil și prin siguranța oferită de poziția de titular sau de profesor care a obținut deja gradul I sau 
II sau prin vârsta mai înaintată. 

După cum se vede în Graficul nr. 23, pentru primele două variante de răspuns (studiul 
individual, autoperfecționarea și programe universitare de tip master, doctorat), diferențele între 
opțiunile profesorilor din rural și urban sunt nesemnificative, de numai două procente (în favoarea 
celor din urban), ceea ce se poate explica prin accesul mai facil al acestora la informație și, în unele 
cazuri, la centrele universitare aflate în orașele în care locuiesc. Apare o diferență mai mare în 
privința alegerii variantei referitoare la programe/cursuri de formare continuă organizate de 
școală/inspectorat/CCD, pentru care profesorii din rural arată un interes sporit (41%), spre 
deosebire de cei din urban (doar 32%). Explicația poate fi aceea că, în mediul rural, aceste instituții 
sunt cele care organizează de obicei cursuri de formare. De altfel, se vede și din diferența, mai mică 
totuși, dintre alegerile pentru următoarea variantă, cea privind participarea la traininguri, 
workshopuri organizate de firme, ong-uri, unde profesorii din urban sunt, de data aceasta, cei care 
au ales în mai mare măsură acest răspuns (30%), comparativ cu cei din rural (doar 25%), aceasta 
explicându-se probabil prin oferta mai bogată pe care firmele și ong-urile o au în urban decât în rural. 
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Între opțiunile diferitelor categorii de respondenți există diferențe destul de mari, așa cum 
rezultă din Tabelul nr. 11. Astfel, profesorii care preferă studiul individual și autoperfecționarea în 
cel mai mare procent (33%) sunt profesorii de matematică, ceilalți încadrându-se în intervalul 26%-
20%: profesorii de istorie (26%), profesorii care predau cel puțin două discipline și cei care predau 
alte discipline (25%), profesorii de limba și literatura română (22%), cei de limbi străine (21%) și 
cei angajați în învățământul preșcolar (20%). Procentul cel mai mic este înregistrat de profesorii din 
învățământul primar (19%). Cei care au ales în cea mai mare măsură urmarea programelor 
universitare de tip master sau doctorat sunt profesorii care predau cel puțin două discipline (19%), 
urmați de profesorii de limba și literatura română, de cei de matematică și de cei de istorie (16%), de 
cei care predau alte discipline (14%) și de cei de limbi străine (13%). Ponderea cea mai mică pentru 
această variantă a fost înregistrată în cazul celor din învățământul primar și preșcolar (10%), ceea ce 
se poate explica prin oferta săracă în programe adresate acestor două categorii. Având în vedere 
provocările cu care se confruntă cei care lucrează cu copii de vârstă mică (preșcolar și primar) și 
dinamica cercetărilor dedicate acestei zone, este recomandabil ca universitățile să conceapă mai 
multe programe de studiu pentru cadrele didactice de la aceste niveluri de școlarizare. Pentru 
programele/cursurile de formare continuă organizate de școală/inspectorat/CCD au optat, în cea 
mai mare măsură, cei care predau în învățământul preșcolar (47%) și cei din învățământul primar 
(43%), ceea ce indică orientarea acestor cadre didactice spre programe scurte de formare, care, 
uneori, sunt organizate formal, fără să aibă calitatea programelor ce pot fi concepute de universități. 
Celelalte categorii de profesori au optat pentru aceste cursuri într-o mai mică măsură, situându-se în 
intervalul 35% - 33%, excepție făcând profesorii de matematică, cei care au ales în cea mai mică 
măsură această variantă (27%). Participarea la traininguri, workshopuri relevante, organizate de 
firme și ong-uri este considerată de interes în cea mai mare măsură de profesorii de limbi străine 
(36%), urmați de profesorii de limba și literatura română (29%), de cei din învățământul primar și 
de cei care predau altă disciplină (28%). Cel mai mic interes pentru acest tip de cursuri este 
înregistrat în rândul profesorilor de matematică (24%), din preșcolar (23%) și în răspunsurile celor 
care predau cel puțin două discipline (21%).  
 
  

Graficul nr. 22: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 

5, prin raportare la numărul total de răspunsuri valide  
Graficul nr. 23: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 5, după mediul de rezidență în care 

se află școala  
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 Tabelul nr. 11: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 5, în funcție de nivelul de școlarizare și disciplina predată  

  
 

 
 
4.2. Secțiunea FORMAREA INIȚIALĂ 

 
Întrebarea nr. 6 este prima din categoria Formare inițială, referindu-se la fundamentarea 

pregătirii inițiale a cadrelor didactice, pentru cariera didactică, pe: modulul psihopedagogic urmat în 
timpul facultății sau ulterior, alte forme de pregătire psihopedagogică, nicio formă de pregătire 
psihopedagogică. Această întrebare are rolul de a discrimina între cadrele didactice care își 
desfășoară activitatea profesională în baza pregătirii psihopedagogice furnizate de către 
Departamentele de Pregătire a Personalului Didactic, ca cea mai extinsă și cea mai cunoscută 
modalitate de școlarizare în acest sens, care valorifică un model concurent (în care pregătirea 
psihopedagogică se realizează în paralel cu studiile de specialitate), respectiv modulul 
psihopedagogic, și cele care au dobândit pregătirea pentru cariera didactică în alt mod sau chiar nu 
au beneficiat de pregătire psihopedagogică. Întrebarea dă posibilitatea alegerii unuia dintre cele 
patru răspunsuri prestabilite. Dată fiind perioada în care a fost administrat chestionarul (2021), luăm 
în calcul și posibilitatea ca printre acele alte forme de pregătire psihopedagogică să se regăsească și 
Masteratul didactic, dincolo de ambiguitatea privind modul în care este perceput de către studenți – 
etapă a formării inițiale vs etapă a formării continue.      

La această întrebare au fost oferite 6707 de răspunsuri valide, 3596 de cadre didactice au 
sărit peste întrebare, iar 78 au optat pentru varianta „nu știu/nu răspund”, dintr-un total general de 
10381 de subiecți.   

După cum se poate observa în Graficul nr. 24, aproximativ 2/3 din totalul general al 
respondenților (73%) care au oferit răspunsuri valide au pregătirea inițială fundamentată pe 
modulul psihopedagogic, ceea ce invită la analiza calității acestui tip de pregătire în relație cu orice 
tip de rezultat al activității cadrelor didactice.  

Procentul cadrelor didactice care au dobândit pregătirea inițială pentru cariera didactică prin 
alte forme de pregătire psihopedagogică (24%), prin raportare la răspunsurile valide, este interesant 
și posibil de explicat, doar dacă îl analizăm în relație cu nivelurile de școlarizare la care predau 
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cadrele didactice respondente. Astfel, cele mai mari procente sunt asociate cadrelor didactice care 
predau în învățământul preșcolar (61%) și în cel primar (42%). Cea mai mare parte dintre acestea 
pot fi ori absolvente ale învățământului liceal (filiera vocațională, profil pedagogic, specializarea 
învățător-educatoare), ori absolvente ale programelor de studii de licență precum Pedagogia 
învățământului primar și preșcolar, în cazul cărora disciplinele din modulul psihopedagogic sunt 
încorporate în planurile de învățământ ale programului de studii de licență.    

Raportarea la numărul de răspunsuri valide a celor care declară că nu au beneficiat de nicio 
formă de pregătire psihopedagogică (2%), conform Graficului nr. 24, constituie un indicator optimist 
pentru existența acestui tip pregătire. În același timp, procentul non-răspunsurilor (35%), raportat 
la totalul general de respondenți (10381), poate fi alarmant, dacă presupunem că această opțiune ar 
fi fost generată de absența pregătirii psihopedagogice.  

Cadrele didactice care își fundamentează pregătirea pentru cariera didactică fie pe modulul 
psihopedagogic, fie pe alte forme de pregătire psihopedagogică sau care nu au  beneficiat de nicio 
formă de pregătire psihopedagogică se regăsesc uniform distribuite pe cele două medii de rezidență 
în care se află școala (urban – 73% și rural – 74%, respectiv 24% și 2%), ceea ce conduce la concluzia 
că nu este defavorizat vreunul dintre medii din această perspectivă sau că, în egală măsură, la 
pregătirea psihopedagogică au acces cadrele didactice din ambele medii de rezidență a școlilor 
(Graficul nr. 25).   

 

 
  

Din Tabelul nr. 12 reiese că rolul modulului psihopedagogic pentru pregătirea cadrelor 
didactice este diminuat în cazul acelor cadre didactice care predau în învățământul preșcolar (61%) 
și în învățământul primar (57%), explicația putând fi că ele au beneficiat de acest tip de pregătire fie 
în cadrul liceelor pedagogice (filiera vocațională, specializarea învățător-educatoare), fie în cadrul 
programelor de studii de licență precum Pedagogia învățământului primar și preșcolar. În esență, 
această întrebare nu ar fi trebuit să li se administreze cadrelor didactice din învățământul preșcolar 
și primar. 

Față de procentul general în care îi regăsim pe respondenți ca beneficiari ai pregătirii 
psihopedagogice, abaterile fiecărei categorii sunt minime. Altfel spus, nu regăsim ca predând vreuna 
dintre disciplinele investigate cadre didactice care să se diferențieze semnificativ de cele care predau 
alte discipline, prin forma de pregătire psihopedagogică inițială. La nivel național, ar fi interesant de 
urmărit cum sunt distribuite la nivelul fiecărei unități de învățământ cadrele didactice care au 
absolvit modulul psihopedagogic și cele care au absolvit alte forme de pregătire psihopedagogică și 
cât de coerente sunt ofertele educaționale pentru cele două cazuri. 

Graficul nr. 24: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 6,  prin raportare la numărul total 

de răspunsuri valide 

 

Graficul nr. 25: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 6, 

privind fundamentarea pregătirii inițiale pentru cariera 

didactică, după mediul de rezidență în are se află școala   
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Tabelul nr. 12: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 6 (fundamentarea pregătirii inițiale pentru cariera 
didactică), prin raportare la disciplina predată sau de nivelul de școlarizare   

 
 

Întrebarea nr. 7 („În ce măsură conținutul formării inițiale v-a pregătit pentru cariera de 
cadru didactic?”) are scopul de a identifica măsura în care diferite categorii de discipline din 
conținutul formării inițiale au contribuit la pregătirea pentru cariera didactică (disciplinele de 
specialitate, disciplinele psihopedagogice, disciplinele de didactica specializării, practica 
pedagogică). În structura întrebării regăsim posibilitățile de răspuns ghidate de o scală cu patru 
trepte: într-o măsură foarte mare, mare, mică și foarte mică. 

La această întrebare au fost oferite 6576 de răspunsuri valide, 3766 de cadre didactice au 
sărit peste întrebare, iar 39 au optat pentru varianta „nu știu/nu răspund”, dintr-un total general de 
10381 de subiecți.   

O primă analiză generală relevă că, pentru 50% dintre respondenți, disciplinele de 
specialitate au avut o importanță foarte mare, iar pentru 35% aceleași discipline au avut o importanță 
mare (Graficul nr. 26). Cumulând, 85% dintre respondenți valorizează disciplinele de specialitate, iar 
15% le consideră ca având importanță mică și foarte mică (Graficul nr. 26). Acest aspect poate fi 
datorat tipului de pregătire psihopedagogică, respectiv după modelul concurent. Importanța scăzută 
dată tipului de pregătire psihopedagogică, modul de certificare separat, diferit de diploma de licență 
contribuie la deteriorarea percepției asupra importanței disciplinelor psihopedagogice, de didactica 
specialității sau a practicii pedagogice.  

În funcție de mediul de rezidență în care se află școala, distribuția celor care valorizează 
disciplinele de specialitate, în contextul formării inițiale pentru cariera didactică, este  uniformă 
(84% - urban și 87% - rural), ca și distribuția celor care le consideră ca având importanță mică și 
foarte mică (14% - urban și 13% rural), conform Graficului nr. 27.   

Răspunsurile la întrebarea 7 privind rolul disciplinelor de specialitate în formarea inițială, 
pentru profesori care predau diferite discipline sunt uniform distribuite, cu accente care înseamnă 
depășirea jumătății respondenților, pentru cazul istoriei, al celor care predau cel puțin două 
discipline și al celor care predau alte discipline decât cele investigate (Tabelul nr. 13). Cu alte cuvinte, 
disciplina predată nu modifică semnificativ percepția cadrelor didactice în privința importanței 
specializării, pe durata formării inițiale. 
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Procentul cu puțin mai mare al cadrelor didactice care predau la nivel preșcolar (60%) și 
primar (55%) și care valorizează disciplinele de specialitate se poate datora ambiguității generate 
de sintagma „discipline de specialitate”, întrucât, în curriculumul formării inițiale pentru aceste 
categorii, această clasificare nu există, în cazul profilului pedagogic din învățământul liceal, iar în 
cadrul curriculumului pentru programele de studii de licență (Pedagogia învățământului primar și 
preșcolar), disciplinele sunt clasificate după alte criterii (discipline fundamentale, discipline de 
specialitate etc.), cele de specialitate fiind și psihopedagogice în același timp, conform domeniului de 
apartenență a programului de studii (Tabelul nr. 13). Această întrebare nu ar fi trebuit administrată 
cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar.  

 
 
Tabelul nr. 13: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 7 privind rolul disciplinelor de specialitate în formarea 
inițială, pentru profesori care predau diferite discipline/ la diferite niveluri de școlarizare 

 
 
 
Disciplinele psihopedagogice sunt considerate foarte importante în pregătirea pentru 

cariera didactică de către 36% dintre respondenți și importante de către 40% dintre respondenți, iar 
cumulat rezultă că 76% dintre respondenți valorizează disciplinele psihopedagogice. La polul opus, 
cumulând, 24% (17%+7%) dintre respondenți dau o importanță mică disciplinelor psihopedagogice 
(Graficul nr. 28). Faptul că 2/3 dintre respondenți valorizează disciplinele psihopedagogice poate 

Graficul nr. 26: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 7 privind rolul disciplinelor de 

specialitate în formarea inițială, prin raportare la 

numărul total de răspunsuri valide 

Graficul nr. 27: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 7 privind rolul disciplinelor de 

specialitate în formarea inițială, în cele două 

medii de rezidență – urban și rural 
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constitui un indicator în privința calității actului didactic în contextul căruia acestea au fost studiate 
și, în același timp, un predictor pentru calitatea actului didactic în care sunt implicați respondenții. 
De reflectat rămâne asupra procentului acelor cadre didactice care le valorizează puțin și foarte 
puțin, de asemenea, sub aspectul calității actului didactic în contextul căruia acestea au fost studiate 
și, în același timp, sub aspectul calității actului didactic în care sunt implicați acești respondenți. În 
primul caz, se impun măsuri de ameliorare pe durata formării inițiale, iar în al doilea caz, măsurile 
de remediere ar trebui instituite pe durata formării continue.  

Diferențele dintre urban și rural ca medii de rezidență a școlilor sunt foarte mici, mediul rural 
părând ceva mai solicitant în privința nevoii de achiziții ale învățării specifice disciplinelor 
psihopedagogice. Cu 9% este mai mare procentul cadrelor didactice din școlile al căror mediu de 
rezidență este cel rural și care valorizează mai mult aceste discipline, față de cei din școlile din mediul 
urban (Graficul nr. 29).  

 
 

     
 

În raport cu disciplina predată, cadrele didactice care valorizează cel mai mult disciplinele 
psihopedagogice sunt cele din învățământul preșcolar și primar (93%, respectiv 92%), conform 
Tabelului nr. 14. Pentru cadrele didactice care predau matematica, procentul celor care valorizează 
foarte mult și mult aceste discipline este de 60% (20%+40%), în timp ce acelea care le asociază o 
semnificație mică și foarte mică întrunesc un procent de 31% (25%+16%), identic cu cel al cadrelor 
didactice care predau limbi străine. 

În privința cadrelor didactice care predau româna și a celor care predau istoria, procentele 
sunt similare: 

- 67% (27%+40%), respectiv 65% (28%+37%) valorizează disciplinele psihopedagogice; 
- 32% (23%+9%), respectiv 35% (25%+10%) valorizează puțin și foarte puțin disciplinele 

psihopedagogice. 
Acest decalaj dintre cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar și celelalte 

categorii de cadre didactice investigate poate fi explicat prin faptul că aceste discipline au ajuns în 
curriculumul de formare inițială doar prin modulul psihopedagogic și, posibil, dar neinvestigat în 
acest studiu, prin studiile liceale în cadrul profilului pedagogic. La fel de bine putem presupune că 
modelul concurent aplicat pentru formarea inițială defavorizează această categorie de discipline, 
prin raportare la cele de specialitate.  

Graficul nr. 28: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 7 privind rolul disciplinelor 

psihopedagogice în formarea inițială, prin 

raportare la numărul total de răspunsuri valide 

 

Graficul nr. 29: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 7 privind rolul disciplinelor 

psihopedagogice în formarea inițială, în funcție de 

cele două medii de rezidență – urban și rural 
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Tabelul nr. 14: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 7 privind rolul disciplinelor psihopedagogice în formarea 
inițială, pentru profesori care predau diferite discipline/ la diferite niveluri de școlarizare 

 

 
 

 
Disciplinele de didactică a specializării îi diferențiază pe respondenți similar cu 

disciplinele psihopedagogice, respectiv în categoria celor care le asociază o importanță mare 81% 
(42%+39%) și a celor care le asociază o importanță mică și foarte mică 19% (14%+5%), conform 
Graficului nr. 30. În acest caz, disciplinele de didactică a specializării sunt mai valorizate decât cele 
psihopedagogice, cu 5%, și cu foarte puțin sub cele de specialitate (4%). Este posibil ca această 
diferență să vină din dificultatea cadrelor didactice (foști studenți) de a realiza inferențe în planul 
specializării, pe baza judecăților realizate cu ajutorul cunoașterii psihopedagogice.  

Concluzionând, măsurile de ameliorare asociate disciplinelor psihopedagogice, în 
perspectivă, ar trebui să fie similare celor aplicate pentru disciplinele de didactică a specializării, atât 
în contextul predării, pe durata programelor de studii, cât și în evaluările care marchează evoluția în 
cariera didactică – de exemplu, titularizarea, definitivarea în învățământ ș.a.  

Judecând după mediul de rezidență al școlii, și în raport cu disciplinele de didactică a 
specializării, solicitările par să fie mai mari, pentru mediul rural, ceea ce face ca numărul celor care 
le valorizează să fie cu puțin mai mare: 85% față de 79% (Graficul nr. 31).   

 
 

   

Graficul nr. 30: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 7 privind rolul disciplinelor de 

didactică a specializării, prin raportare la 

numărul total de răspunsuri valide 

 

Graficul nr. 31: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 7 privind rolul disciplinelor de 

didactică a specializării, în funcție de cele două 

medii de rezidență – urban și rural 
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Cadrele didactice investigate asociază o importanță foarte mare și mare disciplinelor de 
didactică a specializării, indiferent de disciplina pe care o predau. Diferențele mici dintre cadrele 
didactice care consideră ca fiind foarte importante disciplinele de didactică a specializării și cele care 
le consideră importante (între 2% și 12%), exceptând cadrele didactice care predau în învățământul 
preșcolar și în cel primar, pot fi puse pe seama nivelului scăzut de achiziții ale învățării specifice 
acestor discipline, care să facă posibilă diferențierea între cele două niveluri, precum și pe seama 
absenței conștientizării rolului acestora pentru a dobândi performanță profesională în activitatea cu 
elevii. Considerând mai puțin semnificative diferențele dintre aprecierile importanță foarte mare și 
importanță mare, procentele cumulate, pentru fiecare dintre specializările investigate, sunt: 82% - 
cadrele didactice de la alte discipline (vezi Tabelul nr. 15), 76% – cadrele didactice care predau 
istoria, 74% – cadrele didactice care predau româna și cel puțin două discipline, 72% – cadrele 
didactice care predau matematica și 70% cele care predau limbile străine. Această percepție asupra 
disciplinelor de didactică a specializării conduce la ideea că asupra acestora ar trebui intervenit, în 
sensul ameliorării, pentru a crește calitatea procesului de formare inițială pentru cariera didactică. 

Similitudinile cu disciplinele psihopedagogice, în privința importanței pe care le-o acordă 
cadrele didactice, în funcție de disciplinele predate, sunt evidente (Tabelele nr. 14 și nr. 15), inclusiv 
în ceea ce le privește pe cadrele didactice care predau în învățământul preșcolar și primar. Aici se 
impune observația că didactica specialității ar putea fi asociată, în percepția respondenților, cu 
didacticile disciplinelor care sunt predate în învățământul primar și cu didactica generală a 
învățământului preșcolar. În acest caz, întrebarea nu ar fi trebuit administrată cadrelor didactice din 
învățământul primar și preșcolar.    
 
Tabelul nr. 15: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 7 privind rolul disciplinelor de didactică a specializării în 
formarea inițială, pentru profesori care predau diferite discipline/ la diferite niveluri de școlarizare 

 
 
Practica pedagogică, spre deosebire de disciplinele psihopedagogice și de cele de didactică 

a specializării, este valorizată de un număr mai mare de respondenți: 80% îi acordă importanță foarte 
mare și mare (54%+26%), față de 20% dintre respondenți care o consideră de importanță mică și 
foarte mică (13%+7%). Prin percepția exprimată, respondenții poziționează practica pedagogică pe 
același loc cu disciplinele de specialitate, ceea ce poate conduce la concluzia că pregătirea pentru 
cariera didactică este asociată în primul rând cu practica pedagogică, apoi cu disciplinele 
psihopedagogice și cu cele de didactică a specializării. Acest aspect ar impune o ameliorare a 
conexiunilor dintre cele trei categorii de discipline, în structura și în conținutul curriculumului de 
formare inițială a cadrelor didactice (Graficul nr. 32). 

Mediul de rezidență în care se află școala nu generează comentarii suplimentare, întrucât 
diferențele dintre răspunsurile respondenților sunt minore; 84% este procentul cadrelor didactice 
aparținând școlilor din mediul rural, care consideră foarte importantă practica pedagogică, în raport 
cu 78% – procent al celor din mediul urban (Graficul nr. 33). 
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  În privința importanței acordate practicii pedagogice de către diferite categorii de profesori 
care predau diferite discipline, se detașează cadrele didactice care predau în învățământul preșcolar 
și primar; 7% este procentul cumulat în care acestea acordă practicii pedagogice importanță mică și 
foarte mică. Toate celelalte categorii de cadre didactice o asociază cu o importanță foarte mare: de la 
38% - cadrele didactice care predau limbi străine, la 52% cadrele didactice care predau alte discipline 
decât cele investigate explicit (română, matematică, istorie, limbi străine). Procentul de 20% al 
cadrelor didactice care predau limbi străine și consideră practica pedagogică de importanță mică în 
formarea pentru cariera didactică constituie un aspect surprinzător, cunoscut fiind faptul că această 
disciplină se fundamentează într-o mare măsură pe activități de învățare preponderent în contexte 
practice, aplicative. A nu valoriza practica pedagogică de către această categorie de cadre didactice 
creează premise pentru dobândirea de rezultate ale învățării slab relevante din punct de vedere 
practic sau pentru viața de fiecare zi.   
 

Tabelul nr. 16: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 7 privind rolul practicii pedagogice în formarea inițială, 
pentru profesori care predau diferite discipline/ la diferite niveluri de școlarizare 

 
 
 

Și aici sunt valabile asocierile dintre importanța acordată practicii pedagogice și disciplinelor 
de specialitate, precum și evaluării acestora (A se vedea întrebarea nr. 2), ceea ce indică o percepție 
deformată și în același timp contradictorie asupra domeniului Științelor educației. Acesta este 

Graficul nr. 32: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 

7 privind rolul practicii pedagogice în formarea 

inițială, prin raportare la numărul total de răspunsuri 

valide  

Graficul nr. 33: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 7 privind rolul practicii pedagogice 

în formarea inițială, în funcție de cele două 

medii de rezidență – urban și rural 
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receptat ca domeniu al cunoașterii practice. Răspunsurile ne pot orienta interpretările asupra 
cauzelor performanțelor slabe ale elevilor, care ar putea fi interpretate prin prisma absenței 
convingerii cadrelor didactice că formarea pentru cariera didactică are o consistentă fundamentare 
teoretică, academică. 

Interpretând sintetic, fiecare dintre cele patru categorii de discipline reunește aprecieri 
predominant pozitive. Într-o măsură foarte mare și mare toate au contribuit la pregătirea pentru 
cariera didactică (practica pedagogică – 81%, disciplinele de didactica specializării – 81%, 
disciplinele psihopedagogice – 75%, disciplinele de specialitate – 85%). Nici răspunsurile negative 
nu sunt de neglijat (practica pedagogică – 20%, disciplinele de didactica specializării – 19%, 
disciplinele psihopedagogice – 25%, disciplinele de specialitate – 15%), întrucât acestea vorbesc fie 
despre experiențe critice ale formării profesionale inițiale a cadrelor didactice, fie despre experiențe 
critice ale practicii lor profesionale.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graficul nr. 34: Distribuția comparativă a răspunsurilor la întrebarea 7, pentru toate cele patru categorii de 
discipline 
 

 
Întrebarea nr. 8 („Care este principala problemă cu care v-ați confruntat când ați început 

activitatea didactică, în școală/liceu?”) pune în evidență categoriile de probleme cu care cadrele 
didactice s-au confruntat la începutul activității didactice, concretizate în cele patru variante de 
răspuns prestabilite, respectiv: 

- Mi s-a părut că nu stăpâneam suficient materia care trebuia predată (probleme asociate cu 
achizițiile învățării corespunzătoare disciplinelor de specialitate); 

- Mi s-a părut că nu reușeam să le explic cum trebuie elevilor anumite lucruri (probleme asociate 
cu achizițiile învățării la nivel integrat – discipline de specialitate+discipline de didactică a 
specializării+discipline psihopedagogice+practică pedagogică); 

- Mi s-a părut dificil să mențin disciplina și interesul elevilor pentru lecție în timpul orei 
(probleme asociate cu achizițiile învățării specifice disciplinelor psihopedagogice + practica 
pedagogică) 

- Altă situație. Care?. 
La această întrebare au fost oferite 5442 de răspunsuri valide, 3757 de cadre didactice au 

sărit peste întrebare, iar 1182 au optat pentru varianta „nu știu/nu răspund”, dintr-un total general 
de 10381 de subiecți. Numărul celor care au sărit peste întrebare și al celor care au declarat că nu 
răspund este apropiat de cel al respondenților care au oferit răspunsuri valide, respectiv 4939, aspect 
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care ilustrează semnificativ nevoia de a utiliza și alte modalități de investigare, pentru a identifica 
aspecte relevante despre problemele cu care se confruntă cadrele didactice la debutul în carieră.   

Dintre toate problemele, cea referitoare la a reuși să explice pe înțelesul elevilor se situează 
pe primul loc (37%), urmată de dificultatea de a menține disciplina și interesul elevilor pentru lecție, 
în timpul orei (33%), conform Graficului nr. 35. Stăpânirea insuficientă a materiei predate a constituit 
o problemă pentru doar 13% dintre respondenți. Aceste procente ar putea indica absența sau 
insuficiența achizițiilor învățării specifice pentru disciplinele de didactică a specializării, disciplinele 
psihopedagogice și pentru practica pedagogică. Asocierea, în percepția respondenților, a acestor 
discipline cu o importanță mare și foarte mare (întrebarea nr. 7) creează o discrepanță între ceea ce 
aceștia declară despre importanța disciplinelor de didactica specialității, cele psihopedagogice, 
practica pedagogică și natura problemelor pe care le-au întâmpinat. O posibilă explicație ar fi că o 
parte dintre respondenți sunt încă în etapa de început a carierei didactice, neavând decât gardul 
definitiv, respectiv 18% din totalul celor care au oferit răspunsuri valide.  

Faptul că, deși 2/3 dintre respondenți valorizează disciplinele de specialitate, dar tot 
întâmpină probleme în privința stăpânirii materiei pe care trebuie să o predea prezumă dificultatea 
de a transfera achizițiile învățării de la disciplinele de specialitate la învățarea în contexte 
educaționale, precum clasa de elevi, sau lipsa coerenței dintre disciplinele de specialitate studiate de 
către studenți și curriculumul destinat elevilor cărora aceștia le vor preda.  

De asemenea, procentele ridicate ale celor care recunosc că s-au confruntat cu probleme 
generate de dificultatea relativă la explicarea accesibilă a unor noțiuni și la menținerea disciplinei și 
a interesului elevilor pentru lecție, în timpul orei, indică nevoia de a dezvolta și aplica măsuri de 
ameliorare, pe durata formării inițiale, pentru a îmbunătăți și omogeniza percepția studenților 
asupra întregului curriculum destinat formării lor inițiale pentru cariera didactică, respectiv pentru 
a marca și valorifica legăturile dintre disciplinele de specialitate, cele de didactică a specializării, cele 
psihopedagogice și practica pedagogică. Tot astfel, menținerea modelului concurent  în formarea 
profesională inițială poate fi considerată una dintre cauzele problemelor întâmpinate de cadrele 
didactice, nu doar la debutul în activitate, ci și ulterior. Într-un model consecutiv, un curriculum 
special proiectat, implementat și evaluat pentru a dezvolta competențele profesionale ale cadrelor 
didactice ar crea oportunități de învățare mai adecvate și i-ar motiva pe studenți, într-o mai mare 
măsură, pentru cariera didactică.  Concluzii semnificative ar putea rezulta, într-o etapă ulterioară, și 
din analiza celorlalte tipuri de probleme pe care le întâmpină cadrele didactice (16%), conform 
Graficului nr. 35. 

După mediul de rezidență în care se află școala, problemele generate de dificultatea de a le 
explica elevilor anumite lucruri se situează pe primul loc, în mediul rural (41%), așa cum rezultă din 
Graficul nr. 36. Explicația ar putea fi aceea că, în acest context, achizițiile învățării elevilor și/sau 
motivația acestora pentru învățare sunt mai scăzute. Pentru cadrele didactice care predau în școli din 
mediul urban (64% dintre cei care au oferit răspunsuri valide), aceleași probleme se situează tot pe 
primul loc, dar într-un procent mai mic – 36%. Este dificil de a conchide că mediul de rezidență al 
școlii ar genera astfel de probleme, astfel că măsurile care        s-ar impune pentru ameliorarea acestei 
situații ar putea fi doar nuanțate în funcție de specificul școlilor aparținând celor două medii și doar 
pe baza unor informații obținute cu instrumente de investigare complementare. 

Dacă analizăm răspunsurile cadrelor didactice în relație cu fiecare dintre disciplinele 
predate/nivelul de școlarizare la care predau, constatăm, la extreme, că cele mai puține probleme 
referitoare la stăpânirea suficientă a materiei care trebuia predată apar la cele care predau limbile 
străine (7%) și cele mai multe la cele din învățământul preșcolar (23%) - Tabelul nr. 17. Pentru 
celelalte cadre didactice (română, matematică, istorie, alte discipline), procentele sunt distribuite 
relativ uniform (de la 9% la 14%). Aceasta ar putea indica menținerea ambiguității referitoare la 
semnificația disciplinelor de specialitate, pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar și 
nevoia de a ameliora relația dintre disciplinele de specialitate și curriculumul destinat formării 
inițiale pentru cariera didactică, pentru celelalte cadre didactice. 
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  Dificultățile referitoare la explicarea în mod accesibil a anumitor lucruri pentru elevi apar 
într-un procent mare (47%) la cadrele didactice care predau matematica și istoria, dar și la celelalte 
categorii de cadre didactice. Aceasta invită la reconsiderarea conținuturilor învățării specifice 
disciplinelor de specialitate, în relație cu acel curriculum destinat elevilor cu care vor lucra cei aflați 
în proces de formare inițială pentru cariera didactică, precum și asocierile dintre cunoașterea de 
specialitate, disciplinele de didactică a specializării și cele psihopedagogice.   

Cele mai afectate de problema menținerii disciplinei și a interesului elevilor pentru lecție, în 
timpul orei, s-au declarat cadrele didactice care predau limbile străine, în ciuda faptului că sunt 
reprezentate într-un procent nu foarte mare, în totalul respondenților care au dat răspunsuri valide 
(12%), conform Tabelului nr. 17.  

 
 

Tabelul nr. 17: Distribuția răspunsurilor privind problemele cu care s-au confruntat cadrele didactice la debutul 
în carieră, pentru profesori care predau diferite discipline/ la diferite niveluri de școlarizare 

Graficul nr. 35: Distribuția răspunsurilor privind 

problemele cu care s-au confruntat cadrele 

didactice la debutul în carieră, prin raportare la 

numărul total de răspunsuri valide 

 

Graficul nr. 36: Distribuția răspunsurilor privind 

problemele cu care s-au confruntat cadrele 

didactice la debutul în carieră, în funcție de 

mediul de rezidență în care se află școala 
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Cei mai mulți dintre respondenți, cadrele didactice care predau alte discipline decât cele 
investigate distinct (43% din totalul celor care au oferit răspunsuri valide), recunosc într-un procent 
mare problemele pe care le au în ceea ce privește stăpânirea materiei (38%) și dificultatea de a oferi 
explicații pe înțelesul elevilor  (38%).  Chiar dacă aceștia nu predau discipline prevăzute pentru 
evaluarea națională, constituie o parte semnificativă, cu relevanță pentru activitatea elevilor, în 
context școlar.   
 
 

Întrebarea nr. 9 („Considerați că pregătirea dvs. de specialitate v-a ajutat când ați început 
cariera didactică?”) relevă rolul pregătirii de specialitate la debutul în cariera didactică, rol care se 
dovedește a fi fost, pentru cadrele didactice investigate, pe măsura importanței pe care acestea au 
asociat-o disciplinelor de specialitate (A se vedea întrebările nr. 7 și nr. 2). Întrebării îi este asociată 
o scală cu patru trepte (în foarte mare măsură, în mare măsură, în mică măsură, în foarte mică 
măsură). 

La această întrebare au fost oferite 6597 de răspunsuri valide, 3763 de cadre didactice au 
sărit peste întrebare (mai mult de ½ față de cei care au oferit răspunsuri valide), iar 21 au optat 
pentru varianta „nu știu/nu răspund”, dintr-un total general de 10381 de subiecți.  

Puțin mai mult de jumătate dintre respondenți consideră că aceste discipline i-au ajutat într-
o foarte mare măsură (53%) și nesemnificativ de puțini consideră că i-au ajutat într-o foarte mică 
măsură (2%) – Graficul nr. 37. Cumulând răspunsurile, pregătirea de specialitate a contribuit decisiv 
la începutul carierei didactice, pentru 90% dintre cadrele didactice investigate. Nu este clar dacă 
respondenții asociază pregătirii de specialitate doar disciplinele de specialitate din structura 
programului de studii de licență. Este posibil ca prin sintagma pregătire de specialitate respondenții 
să fi înțeles studiile de nivel universitar în ansamblu.    

Judecând după mediul de rezidență în care se află școala, nu sunt diferențe între respondenți, 
ceea ce înseamnă că niciunul dintre cele două medii nu modifică percepția asupra importanței 
pregătirii de specialitate, la debutul în cariera didactică. 

 
 

   
Diferențierea respondenților după disciplina predată, în privința măsurii în care pregătirea 

de specialitate i-a ajutat când au început cariera didactică variază între 48% și 58%, conform 
Tabelului nr. 18, iar procentul celor pentru care acest tip de pregătire a contribuit într-o foarte mică 

Graficul nr. 37: Distribuția răspunsurilor privind 

rolul pregătirii de specialitate la debutul în 

carieră, în funcție de mediul de rezidență în care 

se află școala, prin raportare la numărul total de 

răspunsuri valide  

Graficul nr. 38: Distribuția răspunsurilor privind 

rolul pregătirii de specialitate la debutul în 

carieră, în funcție de mediul de rezidență în care 

se află școala 
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măsură la debutul în cariera didactică este foarte mic – între 1% și 3%. Aceste valori conduc la o 
posibilă întrebare despre cum ar considera respondenții că ar fi fost debutul lor în cariera didactică, 
dacă ar fi studiat doar discipline de specialitate.   

Menținem și aici comentariul referitor la posibila ambiguitate generată de sintagma 
„discipline de specialitate”, pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar,  întrucât, 
în curriculumul formării inițiale pentru aceste categorii, această clasificare nu există.  
 
 
Tabelul nr. 18: Distribuția răspunsurilor privind rolul pregătirii de specialitate, la debutul în carieră, pentru 
profesori care predau diferite discipline/ la diferite niveluri de școlarizare 

 
 

 
Întrebarea nr. 10 („Care considerați că ar fi ponderea ideală a diferitelor tipuri de discipline 

în cadrul formării inițiale?”) vizează posibile ponderi în care categoriile de discipline avute în vedere 
în sondaj să se regăsească în oferta de formare inițială a cadrelor didactice, din perspectiva acestora. 
Prima opțiune de răspuns – 25% discipline de specialitate, 50% didactici de specialitate și 25% 
psihopedagogie – pune pe același plan disciplinele de specialitate cu cele psihopedagogice și atribuie 
didacticilor de specialitate ½ din oferta de formare inițială. A doua opțiune de răspuns – 50% 
discipline de specialitate, 25% didactici de specialitate, 25% psihopedagogie – pune pe același plan 
didacticile de specialitate și disciplinele psihopedagogice, atribuind disciplinelor de specialitate ½ 
din oferta de formare. A treia opțiune de răspuns – 25% discipline de specialitate, 25% didactici de 
specialitate, 50% psihopedagogie – pune în același plan disciplinele de specialitate și didacticile de 
specialitate, atribuind disciplinelor psihopedagogice ½ din oferta de formare. A patra variantă de 
răspuns atribuie aceeași pondere fiecărei categorii de discipline care intră în structura formării 
inițiale a cadrelor didactice (33,3%).  

La această întrebare au fost oferite 6374 de răspunsuri valide, 3821 de cadre didactice au 
sărit peste întrebare (mai mult de ½ față de cei care au oferit răspunsuri valide), iar 186 au optat 
pentru varianta „nu știu/nu răspund”, dintr-un total general de 10381 de subiecți.  
Detașat, conform Graficului  nr. 39, a doua opțiune de răspuns se situează pe primul loc (50% 
discipline de specialitate, 25% didactici de specialitate, 25% psihopedagogie), pentru 49% dintre 
respondenți, reflectând consecvența respondenților în raport cu semnificațiile pe care le asociază 
disciplinelor de specialitate (A se vedea răspunsurile la întrebările nr. 7 și nr. 8.). O posibilă explicație 
pentru alegerea acestei variante de răspuns ar putea consta în faptul că respondenții operează cu 
percepția deja structurată de situația prezentă, familiară și/sau cea ale cărei produse sunt ei înșiși. 
Global, modulul psihopedagogic, prin structura sa distribuită în fiecare dintre semestrele 
programului de studii de licență, este ”echivalat” de către respondenți cu aproximativ 50% din 
întreaga ofertă educațională a programului de studii de licență. În plus, este mult mai verosimilă 
punerea pe același plan a disciplinelor psihopedagogice cu didacticile de specialitate decât punerea 
pe același plan a disciplinelor de specialitate cu cele psihopedagogice. Prima variantă și a treia ocupă 
locurile al treilea și al patrulea, cu siguranță pentru că pun într-o poziție de inferioritate disciplinele 
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de specialitate, în raport cu cele psihopedagogice sau cu didacticile de specialitate. Varianta a patra, 
în care importanța este distribuită echidistant între cele trei categorii de discipline, se situează 
(previzibil!) pe locul al doilea (25%), ilustrând o situație moderată, ceea ce rezultă și din răspunsurile 
la întrebarea nr. 2, fără să știm dacă respondenții au luat în calcul similitudinile dintre categoriile de 
discipline sau importanța lor în formarea pentru cariera didactică  

Singurele diferențe care apar referitor la cele patru variante, în funcție de mediul de 
rezidență în care se află școala vizează prima și cea de a doua variantă. Astfel, conform Graficului nr. 
40: 

- pentru mediul rural, 19% dintre respondenți preferă varianta a treia, cu 4 procente mai 
mult decât în mediul urban, fiind posibil aceiași respondenți care au valorizat mai mult 
didacticile de specialitate și disciplinele psihopedagogice la întrebarea 7; 

- pentru mediul urban, varianta a treia se diferențiază cu 6 procente față de mediul rural, 
posibil din aceleași rațiuni ca în cazul anterior descris; 

- prima variantă de răspuns și a patra sunt identic percepute în ambele medii.  
 
 

 
 

Diferențiind după disciplina predată și excluzând cadrele didactice din învățământul 
preșcolar și primar, cărora această întrebare nu ar fi trebuit să li se administreze, semnalăm că 
varianta de răspuns situată pe primul loc este cea mai apreciată de către profesorii care predau 
matematica și istoria (Tabelul nr. 19). Să fie aceste discipline cele pentru care cunoașterea de 
specialitate prevalează asupra celei de tip didactic și psihopedagogic? În cazul celei de a doua 
variante de răspuns, cel mai mic procent este întrunit de către cadrele didactice care predau cel puțin 
două discipline dintre cele investigate individual. Global, disciplina predată nu constituie un reper în 
funcție de care vreuna dintre variante să fi fost diferențiată decisiv pentru ierarhia finală.  
  

Graficul nr. 39: Distribuția răspunsurilor privind 

ponderea diferitelor tipuri de discipline în cadrul 

formării inițiale, prin raportare la numărul total de 

răspunsuri valide  

Graficul nr. 40: Distribuția răspunsurilor privind 

ponderea diferitelor tipuri de discipline în cadrul 

formării inițiale, în funcție de mediul de rezidență în 

care se află școala 
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Tabelul nr. 19: Distribuția răspunsurilor privind ponderea diferitelor tipuri de discipline în cadrul formării 
inițiale, pentru profesori care predau diferite discipline/ la diferite niveluri de școlarizare 

 
 
 

Întrebarea nr. 11 („Considerați că ar fi utilă introducerea stagiului practic cu durata de un 
an școlar, realizat într-o unitate de învățământ, sub coordonarea unui profesor mentor, așa cum 
prevede Legea Educației Naționale din 2011?”) are rolul de a pune în evidență percepțiile cadrelor 
didactice asupra unei prevederi legislative încă neaplicate: stagiul practic cu durata de un an școlar. 
Întrebării îi sunt asociate doar variantele de răspuns DA și NU.  

La această întrebare au fost oferite 6008de răspunsuri valide, 3840 de cadre didactice au sărit 
peste întrebare (mai mult de ½ față de cei care au oferit răspunsuri valide), iar 533 au optat pentru 
varianta „nu știu/nu răspund”, dintr-un total general de 10381 de subiecți.  
Procentul răspunsurilor care exprimă acordul (84%), conform Graficului nr. 41, indică faptul că 
majoritatea cadrelor didactice respondente sunt de acord cu această prevedere legislativă. La o primă 
observare, aceste răspunsuri sunt consecvente cu cele oferite de cadrele didactice la întrebarea 
referitoare la importanța acordată practicii pedagogice pentru formarea în cariera de cadru didactic. 
Chiar dacă, în acest caz, nu sunt menționate detaliat condițiile referitoare la desfășurarea acestui 
stagiu practic, asocierea cu practica pedagogică rămâne pertinentă. Deosebirea ar consta doar în 
durata stagiului practic. Rolul profesorului mentor ar solicita clarificări, în condițiile în care pot exista 
confuzii între acele cadre didactice care îndrumă studenții pe durata practicii pedagogice și cele care 
îndrumă cadrele didactice debutante. 

Mediul de rezidență în care se află școala nu constituie un criteriu care să diferențieze cadrele 
didactice în privința acordului referitor la utilitatea stagiului practic cu durata de un an școlar. În 
aproximativ aceleași procente îi regăsim distribuiți și aici, în privința acordului: 85% - urban, 82% - 
rural (Graficul nr. 42). 
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Numărul mare de cadre didactice care consideră că ar fi utilă introducerea stagiului practic 
cu durata de un an școlar nu variază consistent în funcție de disciplina predată. Astfel, diferențele 
dintre cei care își exprimă acordul se încadrează între 79% (cel puțin două discipline predate) și 88% 
(română, învățământ preșcolar), conform Tabelului nr. 20.  

Altfel spus, fără prea mari deosebiri, profesorii investigați consideră utilă introducerea 
stagiului practic cu durata de un an școlar, realizat într-o unitate de învățământ, sub coordonarea 
unui profesor mentor.  

Ar fi interesant de investigat în continuare cum consideră aceștia că ar fi schimbat 
performanța lor profesională parcurgerea unui astfel de stagiu. 

 
 
Tabelul nr. 20: Distribuția răspunsurilor privind utilitatea introducerii stagiului practic cu durata de un an, 
pentru profesori care predau diferite discipline/ la diferite niveluri de școlarizare 

 
 

 
 
 
 

Graficul nr. 41: Distribuția răspunsurilor privind 

utilitatea introducerii stagiului practic cu durata de un 

an, prin raportare la numărul total de răspunsuri 

valide  

Graficul nr. 42: Distribuția răspunsurilor privind 

utilitatea introducerii stagiului practic cu durata 

de un an, în funcție de mediul de rezidență în care 

se află școala 
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4.3. Secțiunea FORMAREA CONTINUĂ 

Întrebarea nr. 12 („În ce măsură considerați cursurile de formare continuă utile pentru 
dvs.?”) este o întrebare în care răspunsul putea fi dat prin poziționarea pe o scală cu 4 trepte („în 
foarte mare măsură”, „în mare măsură”, „în mică măsură”, „în foarte mică măsură”), fiind, de 
asemenea, prevăzut răspunsul „nu știu/ nu răspund”. Întrebarea a vizat percepția pe care o au 
profesorii față de  formarea continuă. 

La această întrebare, au fost înregistrate 6386 de răspunsuri valide (constând în poziționare 
pe scala menționată), 3919 participanți la studiu preferând să sară peste această întrebare, iar alți 76 
– să aleagă varianta de răspuns „nu știu/ nu răspund”. Răspunsurile sunt prezentate în Graficul nr. 
43. 

Deși o parte semnificativă dintre participanții care au formulat un răspuns (72%) consideră 
cursurile de formare continuă utile în mare sau foarte mare măsură, numărul mare de participanți 
care ignoră această întrebare (38% din total) arată mai degrabă un dezinteres al profesorilor pentru 
formarea continuă.   

Este interesant, de asemenea, faptul că, printre participanții care au răspuns la întrebare, 
profesorii din mediul urban au o părere mai proastă decât cei din mediul rural (29% vs. 24%) despre 
cursurile de formare continuă (datele sunt prezentate în Graficul nr. 44). Credem că această 
poziționare este influențată de posibilitatea profesorilor din mediul urban de a se documenta din 
surse variate și de faptul că, de regulă, profesorii din mediul rural nu au alți colegi de aceeași 
specialitate, cu care să se consulte, în școala în care activează.  

 

 
Pentru a aprofunda rezultatele acestui studiu, credem că este nevoie de realizarea unor 

corelații între răspunsurile la întrebarea 12 și răspunsurile la întrebarea 5, care vizează formarea 
formarea continuă în raport cu alte forme de perfecționare (între care, studiul individual).   

Rezultatele statistice obținute prin distribuția respondenților pe discipline predate 
(prezentate în Tabelul nr. 21) arată o polarizare a răspunsurilor, în funcție de specializarea 
profesorilor.  

Aproximativ 80% din cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar au mai degrabă 
o părere bună privind programele de formare continuă, considerând că acestea sunt utile în mare sau 
foarte mare măsură.   

De asemenaea, ar fi utile date privind aprecierea utilității programelor de formare, în 
corelație cu motivația înscrierii la astfel de cursuri.  

Graficul nr. 43: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 12, prin raportare la numărul total de 

răspunsuri valide  

Graficul nr. 44: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 

12, după mediul de rezidență în care se află școala  
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Profesorii de matematică apreciază cel mai puțin utilitatea cursurilor de formare continuă: 
13% dintre aceștia consideră cursurile utile în foarte mică măsură, iar 16% le consideră utile în foarte 
mare măsură. Prin comparație, doar 4% din cadrele didactice din învățământul preșcolar consideră 
cursurile utile în foarte mică măsură, 32% considerându-le utile în foarte mare măsură. Percepția 
poate fi explicată prin conținutul cursurilor de formare oferite cadrelor didactice. Este posibil ca, în 
funcție de disciplina predată, nevoile de formare să fie foarte diferite. Aceste concluzii ar trebui 
comunicate factorilor de decizie și celor care propun cursuri de formare continuă, pentru a adecva 
oferta educațională în funcție de nevoile de formare resimțite de diferitele categorii de cadre 
didactice.  

 
 

Tabelul nr.  21: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 1 în funcție de nivelul de școlarizare și disciplina predată  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De asemenea, credem că studiul de față ar trebui continuat prin realizarea unor corelații între 
răspunsurile la întrebarea 5, referitoare la modul în care profesorii apreciază formarea continuă în 
raport cu alte forme de perfecționare, întrebarea 12, distribuite pe discipline predate și răspunsurile 
la întrebările care urmează. În acest mod, am putea înțelege mai bine așteptările profesorilor privind 
cursurile de formare continuă. 
 

 
Întrebarea 13 („Ne puteți preciza de ce?”) are ca scop identificarea motivelor percepțiilor 

negative ale cadrelor didactice privind programele de formare continuă. La această întrebare, 
respondenții puteau alege unul sau mai multe dintre răspunsurile: „conținutul acestor cursuri nu 
ajută în activitatea curentă cu elevii”; „când am participat la astfel de cursuri, am fost mai degrabă 
nemulțumit/nemulțumită de formatorii care le-au susținut”; „nu prea avem acces sau nu prea aflăm 
când se organizează cursuri de formare continuă”; „prefer să mă documentez singur/singură pentru 
a îmi asigura formarea continuă”; „nu am participat niciodată la astfel de cursuri”. Chestionarul a 
prevăzut, de asemenea, posibilitatea alegerii răspunsului „nu știu/ nu răspund”. 

La această întrebare au răspuns doar 1753 participanți la studiu (17%), 37 dintre aceștia 
alegând răspunsul „nu știu/nu răspund”. (Datele sunt prezentate în Graficul nr. 45.) O posibilă 
explicație a acestui comportament este dată de procentajul relativ mic de respondenți – de 
aproximativ 25% –, care apreciază că programele de formare continuă nu sunt utile (v. întrebarea 
12). E posibil ca persoanele care au ales un răspuns la întrebarea 13 să facă parte, în majoritate, din 
acest grup. 

Cea mai mare parte a respondenților (47% din răspunsurile valide) au ales varianta 
„conținutul acestor cursuri nu ajută în activitatea curentă cu elevii”. Corelând această opțiune cu 
faptul că 83% dintre respondenți au sărit peste această întrebare, putem formula concluzia că există 
un dezinteres major al cadrelor didactice pentru programele de formare continuă, generat de 
percepția că aceste programe nu îi ajută în activitatea la clasă. Această percepție poate fi generată și 
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de nemulțumirile privind prestația formatorilor – 26% dintre respondenți alegând răspunsul „când 
am participat la astfel de cursuri, am fost mai degrabă nemulțumit/nemulțumită de formatorii care 
le-au susținut”.  

Această concluzie ar trebui comunicată organismelor care acreditează și verifică 
desfășurarea programelor de formare continuă, în vederea solicitării adaptării acestora la cerințele 
beneficiarilor. 

Distribuția răspunsurilor după mediul de rezidență în care se află școala (prezentată în 
Graficul nr. 46) nu arată deosebiri majore între mediul urban și mediul rural, chiar dacă la întrebarea 
12 există diferențe între opiniile respondenților din mediul urban, respectiv din mediul rural. Totuși, 
putem vedea că un procent mai mare de respondenți din mediul rural (28% vs. 24%) afirmă că 
preferă propria documentare, în timp ce un procent mai mare de respondenți din mediul urban (21% 
vs. 18%) se declară nemulțumiți de formatori.  

 
 

 
 
Distribuția răspunsurilor după disciplina predată (prezentată în Tabelul nr. 22) arată însă 

diferențe semnificative, în funcție de specializare.  
Astfel, profesorii de matematică consideră, în proporția cea mai mare, că programele de formare 
continuă nu îi ajută în activitatea la clasă (55%, vs. 39% din cadrele didactice ce predau la primar); 
profesorii de limbi străine sunt cel mai dezamăgiți de formatori (26%, vs. 14% din profesorii de 
matematică), cadrele didactice din învățământul preșcolar consideră că nu au acces, sau află cu 
dificultate despre astfel de cursuri (13%, vs. aprox. o medie de 7% din profesorii care predau alte 
discipline), iar profesorii de istorie preferă mai mult autodocumentarea (32% vs. 23% profesorii de 
limbi străine și cadrele didactice de la preșcolari).  

Chiar dacă numărul de respondenți la această întrebare este mai mic, polarizarea 
răspunsurilor în funcție de disciplina predată confirmă concluzia formulată anterior, și anume faptul 
că nevoile de formare ale cadrelor didactice par să fie foarte diferite, depinzând de specializare. 
Pentru a vedea mai bine nevoile de formare, ar fi utilă realizarea de corelații între răspunsurile la 
întrebarea 12 și întrebarea 13, precum și oferirea unor date privind frecvența răspunsurilor la 
întrebarea 13, în funcție de disciplina predată. 

Graficul nr. 45: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 13, prin raportare la numărul total de 

răspunsuri valide  

Graficul nr. 46: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 13, după mediul de rezidență în 

care se află școala.  
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Tabelul nr. 22: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 13 în funcție de nivelul de școlarizare și disciplina predată  

 
   

Întrebarea 14 a urmărit identificarea motivului pentru care participanții la studiu au urmat 
(sau nu) programe de formare continuă. Mai precis, afirmația („Am urmat cursuri de formare 
continuă”) trebuia completată prin alegerea unui singur răspuns dintre următoarele: „la solicitarea 
conducerii școlii”; „din proprie inițiativă”; „pentru a dobândi credite transferabile”; „din nevoia de a 
dobândi competențe pe care nu le aveam”; „nu am avut posibilitatea să particip la cursuri de formare 
continuă”; „nu am dorit să urmez cursuri de formare continuă”. A fost, de asemenea, prevăzută 
varianta de răspuns „nu știu/ nu răspund”. 

La această întrebare au ales o variantă de răspuns 6447 de respondenți (62% din total), 
număr comparabil cu numărul de răspunsuri primite la întrebarea 12. Fără a avea (la acest moment) 
datele necesare, facem supoziția că eșantionul de respondenți la întrebările 12 și 14 este 
(aproximativ) același. 

Pentru o eventuală reluare a acestui chestionar, facem observația că enunțul întrebării 14 și 
variantele de răspuns ar trebui modificate. Analiza post-factum arată că au fost comasate variante de 
răspuns privind dorința de a urma cursuri de formare, cu variante de răspuns privind motivația 
înscrierii la aceste cursuri.  

Ar trebui deci, în opinia noastră, formulate două întrebări în locul întrebării 14, având 
formularea: „Ce v-a determinat să vă înscrieți la cursurile de formare?”, respectiv „Din ce motiv v-ați 
înscris la cursurile de formare?” 

Analiza motivației profesorilor pentru participarea la programe de formare continuă 
(conform datelor din Graficul nr. 47) arată că aceste programe sunt urmate mai ales din proprie 
inițiativă (51% din răspunsurile formulate), în scopul de a dobândi credite transferabile (21%), sau 
a dobândi noi competențe (20%). Un procentaj relativ mic (8%) afirmă că au urmat oarecum obligați 
aceste cursuri, sau nu au avut posibilitatea/nu au dorit să le urmeze. 

Interpretăm această distribuție a răspunsurilor ca o dovadă a faptului că profesorii percep 
cursurile de formare continuă ca fiind mai degrabă necesare pentru activitatea lor la clasă, decât 
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faptul că aceste cursuri permit obținerea unor credite (necesare la aprecierea formală a activității 
lor). Această concluzie este în concordanță cu răspunsurile primite la întrebarea 12, la care aprox. 
70% dintre participanții care au formulat un răspuns (aprox. 45% din total) consideră aceste cursuri 
utile în mare sau foarte mare măsură. 

Distribuția răspunsurilor după mediul de rezidență (Graficul nr. 48) nu arată diferențe 
notabile între mediul urban și mediul rural, arătând doar o mai mare preocupare pentru aspectele 
formale în mediul urban – preocupare explicabilă prin existența unei mai mari competiții în ocuparea 
posturilor didactice. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelul nr. 23: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 14 în funcție de nivelul de școlarizare și disciplina predată  

 

Graficul nr. 47: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 14, prin raportare la numărul total de 

răspunsuri valide  

Graficul nr. 48: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 14, după mediul de rezidență în care se 

află școala 
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Nici distribuția răspunsurilor după disciplina predată (prezentată în Tabelul nr. 23) nu arată 

diferențe semnificative între cadrele didactice. Putem menționa doar faptul că profesorii care predau 
mai multe discipline (dar despre care credem că sunt relativ puțini) urmează în proporția cea mai 
mare (61%) cursurile de formare continuă din proprie inițiativă, iar nevoia de a dobândi noi 
competențe este resimțită în proporția cea mai mică (16%) de profesorii care predau matematică.  

Pentru a aprofunda rezultatele acestui studiu, credem că este nevoie de realizarea unor 
corelații între răspunsurile la întrebarea 12 și răspunsurile la întrebarea 14. Ar fi utile date privind 
aprecierea utilității programelor de formare, în corelație cu motivația înscrierii la astfel de cursuri.  

 
 
Întrebarea 15 („Cât de des ați participat la cursuri de formare continuă?”) a presupus 

alegerea unui singur răspuns dintre următoarele: „o dată pe an (an școlar) sau mai des”; „o dată la 
doi ani”; „o dată la trei ani”; „o dată la patru ani”; „mai rar”; „niciodată”; „nu știu/ nu răspund”.  

La această întrebare, au ales un răspuns 6412 participanți (62%): datele statistice sunt 
prezentate în Graficul nr. 49. Majoritatea respondenților (35% din total, 58% din numărul de 
respondenți la această întrebare) participă la cursuri de formare continuă cel puțin o dată pe an 
școlar.  

Un număr nesemnificativ de respondenți (195, adică aprox. 2% din total) spun că nu au 
participat niciodată la cursuri de formare continuă. E posibil ca majoritatea acestor respondenți să 
fie debutanți (conform datelor statistice, 688 de participanți la studiu au o vechime mai mică de 5 
ani), adică cadre didactice care nu au avut încă timpul necesar pentru a se înscrie la cursuri de 
formare. Deducem de aici că majoritatea cadrelor didactice (peste 75% din respondenții la această 
întrebare) participă la cursuri de formare cel puțin o dată la doi ani.  

Dacă ne raportăm la mediul de rezidență în care se află școala (Graficul nr. 50), putem sesiza 
diferențe semnificative între mediul rural și mediul urban. Astfel, doar 54% din cadrele didactice din 
mediul rural participă la cursuri de formare o dată (sau de mai multe ori) pe an, comparativ cu 61% 
din cadrele didactice din mediul urban.  

Interpretăm aceste diferențe atât prin faptul că, în mediul rural, accesul la informație este mai 
limitat, cât și prin faptul că, de regulă, cursurile de formare se organizează în centre urbane, ceea ce 
presupune costuri suplimentare ale participanților din alte locuri. 

Propunem ca aceste concluzii să fie aduse la cunoștința factorilor de decizie, pentru a se găsi 
posibilități financiare de susținere a profesorilor din mediul rural pentru participarea la cursurile de 
formare continuă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graficul nr. 49: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 15, prin raportare la numărul total de 

răspunsuri valide  

aficul nr. 7. Distribuția răspunsurilor la întrebarea 

Graficul nr. 50: Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 15, după mediul de rezidență în care se 

află școala 

15, după mediul de rezidență în care se află școala 
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Distribuția răspunsurilor după disciplina predată arată diferențe între specializări, așa cum 
rezultă din Tabelul nr. 24. Astfel, profesorii care predau limba și literatura română, precum și cadrele 
didactice care predau la preșcolari sau în învățământul primar urmează cel mai des cursuri de 
formare continuă (aprox. 65% dintre respondenți se înscriu la cel puțin un astfel de curs în fiecare 
an școlar). Foarte puțini dintre profesorii care predau limba și literatura română sau istorie (sub 1% 
din respondenți) nu au urmat niciodată cursuri de formare continuă.  

 
 

Tabelul nr. 24: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 15 în funcție de nivelul de școlarizare și disciplina predată  

 
 
Pentru o analiză aprofundată, ar fi utilă realizarea de corelații între răspunsurile de la 

întrebările 12, 14 și 15. Am putea astfel obține date privind nivelul de satisfacție și motivația înscrierii 
la cursuri, în relație cu frecvența participării la programele de formare continuă. 
 
 

Întrebarea 16 presupune alegerea unui singur răspuns la întrebarea: „Cât de des credeți că 
este ideal să participe un cadru didactic la cursuri de formare continuă?”. Participanții aveau 
posibilitatea să aleagă între următoarele răspunsuri (aceleași ca la întrebarea 15): „o dată pe an (an 
școlar) sau mai des”; „o dată la doi ani”; „o dată la trei ani”; „o dată la patru ani”; „mai rar”; „niciodată”; 
„nu știu/ nu răspund”.  

La această întrebare, au ales un răspuns 6391 de participanți (62% din total). Așa cum arată 
Graficul nr. 51, distribuția răspunsurilor este asemănătoare cu cele formulate la întrebarea 15. Există 
însă câteva deosebiri, pe care le vom evidenția în continuare.  

Numărul total de răspunsuri exprimate (6391) este foarte puțin mai mic la întrebarea 16 
decât la întrebarea 15 (unde au fost formulate 6412 răspunsuri). Fără a avea această informație, 
credem că cele două întrebări au aceiași respondenți.  

Este de așteptat ca experiența de participare la programe de formare continuă (despre care 
am văzut, în analiza răspunsurilor la întrebarea 14, că este în majoritate o decizie personală, motivată 
de nevoia de a dobândi noi competențe) să determine și idealul privind frecvența participării la 
cursuri: aceasta se întâmplă în cele mai multe cazuri. Variația cea mai accentuată apare în alegerea 
răspunsului „o dată la patru ani”, care este considerat varianta ideală de către un număr dublu de 
respondenți, comparativ cu cei care afirmă că au participat la cursuri de formare o dată la patru ani 
(495 vs. 248).  
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Distribuția răspunsurilor după mediul de rezidență nu aduce schimbări importante: vedem 

aceeași tendință, de păstrare a preferințelor pentru experiențele deja avute, și în considerarea 
situației ideale. Există însă anumite tendințe, dacă ne uităm la distribuția răspunsurilor în funcție de 
disciplina predată (prezentată în Tabelul nr. 25).  

Comparativ cu situația de fapt (frecvența participării respondenților la programe de 
formare), opțiunea participării la astfel de programe cel puțin o dată pe an este preferată de mai 
multe cadre didactice din învățământul preșcolar (73% vs. 67%), dar este preferată de mai puțini 
profesori de istorie (46% vs. 55%) și de matematică (46% vs. 53%).  

Pentru profesorii care predau aceste două discipline apare, în schimb, o creștere 
semnificativă a preferinței pentru cursuri de formare mai rare – o dată la patru ani (14% vs. 6% la 
matematică; 13% vs. 6% la istorie). Credem că aceste preferințe ar putea fi puse în legătură cu 
calitatea programelor de formare continuă propuse profesorilor și cu percepția acestora asupra 
propriilor nevoi de formare.  

 
 

Tabelul nr. 25: Distribuția răspunsurilor la întrebarea 16 în funcție de nivelul de școlarizare și disciplina predată  

 
 

Graficul nr. 51: Compararea răspunsurilor la întrebarea 15 și la întrebarea 16. 

Procentajele sunt obținute prin  raportare la numărul total de răspunsuri.  
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Întrebarea 17  (prezentată în Figura nr. 2) a urmărit completarea unei scale de tip Likert cu 
4 niveluri (la care a fost adăugată posibilitatea de răspuns „nu știu/nu răspund”), pornind de la 
întrebarea:  „Câtă încredere aveți în cursurile și programele de formare continuă organizate de 
următoarele instituții/organizații?”. Instituțiile/organizațiile vizate de această întrebare erau: Casele 
corpului didactic (CCD); Universități acreditate/facultăți; Organizații non-guvernamentale; Firme 
care organizează training-uri, cursuri etc.; Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 
(CNPEE). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
Figura nr. 2: Formularea din chestionar a întrebării 17 

 
 
Deși instrucțiunile de completare au fost clare, numărul de participanți care au formulat un 

răspuns la grilele întrebării variază între 5994 și 6253 (cu o variație de 2,5% din totalul 
participanților). Această variație ne conduce la ideea că este posibil ca unii respondenți să fi ales doar 
una din instituțiile/organizațiile în discuție, ignorând faptul că se cerea completarea scalei pentru 
fiecare dintre acestea. O altă posibilă explicație poate veni din faptul că unii participanți la acest 
studiu au completat grilele doar pentru organizațiile/ instituțiile ale căror cursuri de formare le-au 
urmat.  

În Graficul nr. 52 sunt prezentate procentual răspunsurile participanților. Datele statistice 
arată că 38% dintre respondenți au foarte multă încredere în programele de formare organizate de 
universități/facultăți. La polul opus, doar 13% dintre respondenți au foarte multă încredere în 
programele de formare organizate de firme sau de organizații non-guvernamentale. 

Diferențele devin și mai accentuate când luăm în discuția percepțiile pozitive (exprimate prin 
multă sau foarte mulă încredere): 86% dintre respondenți se poziționează în această zonă, pentru 
universități/ facultăți, în timp ce doar 56% apreciază pozitiv programele organizate de firme.  

Această polarizare arată faptul că profesorilor nu le este indiferent modul în care sunt 
organizate programele de formare. Faptul că aproape jumătate dintre respondenți au o percepție mai 
degrabă negativă despre cursurile de formare organizate de firme sau de organizații non-
guvernamentale trebuie să dea de gândit factorilor de decizie în privința acreditării și a urmăririi 
modului de desfășurare a unor astfel de cursuri. 
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Procentajul răspunsurilor primite variază între mediul urban și cel rural în limita a cel mult 
1% din răspunsurile pentru fiecare nivel al scalei, în cazul universităților, al  organizații non-
guvernamentale și al firmelor. Deosebiri de percepție între participanții la studiu din mediul urban 
și cei din mediul rural apar în aprecierea programelor de formare organizate de CCD sau de CNPEE.   

Cadrele didactice din mediul rural au într-o mai mare proporție încredere foarte multă (28%) 
sau multă (49%),  comparativ cu încrederea cadrelor didactice din mediul urban (23%, respectiv 
44%) în programele de formare organizate de CCD. (Datele statistice sunt cele din Graficul nr. 53.)  

Percepția se schimbă în raport cu mediul de rezidență, atunci când ne referim la programele 
de formare organizate de CNPEE: 22% din cadrele didactice din mediul urban au foarte mare 
încredere în aceste programe, comparativ cu doar 19% din cadrele didactice din mediul rural. (Datele 
sunt prezentate în Graficul nr. 54.) Totuși, cele două categorii de cadre didactice apreciază pozitiv, în 
același procent (68%), aceste programe, alegând nivelurile „mare” sau „foarte mare măsură”. 

Putem specula în privința reținerii cadrelor didactice din mediul rural privind programele 
organizate de CCD, observând răspunsurile acestora la întrebările anterioare. Vedem astfel că 
profesorii din mediul rural preferă documentarea personală (v. întrebarea 13) și participă mai rar la 
cursuri de formare continuă (v. întrebarea 15).  

E posibil ca distanța (fizică) între CCD și școlile din mediul rural, ca și posibilitatea mai redusă 
de informare a profesorilor privind programele organizate de CCD să reprezinte un motiv destul de 
întemeiat pentru a avea rețineri în aprecierea acestor cursuri. De aceea, sugerăm ca aceste concluzii 
să fie aduse la cunoștința factorilor de decizie din CCD, mai ales în județele slab urbanizate, pentru 
îmbunătățirea comunicării și a ofertei de formare. 

 
 
 

Graficul nr. 52. Răspunsurile formulate la întrebarea 17. Procentajele sunt obținute prin  raportare la 

numărul total de răspunsuri valide (în care a fost ales unul din nivelurile scalei).   
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Analiza rezultatelor statistice în funcție de disciplina predată prezintă nuanțe interesante. 

Datele din Tabelul nr. 26 arată că profesorii de matematică apreciază cel mai puțin cursurile de 
formare organizate de CCD: doar 19% dintre aceștia au o percepție foarte bună, 58% având o părere 
pozitivă (bună sau foarte bună). La polul opus se situează cadrele didactice care predau în 
învățământul preșcolar, 33% dintre acestea având o percepție foarte bună, iar 83% având o percepție 
pozitivă despre aceste cursuri. O posibilă explicație poate fi dată prin raportare la răspunsurile de la 
întrebările anterioare. Am văzut că doar 16% din profesorii de matematică consideră cursurile de 
formare ca fiind foarte utile; 55% cred că aceste cursuri nu ajută în activitatea cu elevii, iar 46% ar 
dori să urmeze cursuri o dată pe an. Prin comparație, 32% din cadrele didactice care predau la 
preșcolari consideră cursurile de formare ca fiind foarte utile, iar 73% ar dori să urmeze cel puțin un 
astfel de curs în fiecare an. 

Este posibil ca rezerva exprimată de profesorii de matematică față de cursurile organizate de 
CCD să vină din nevoile lor de formare. Poate că oferta CCD privind formarea continuă răspunde mai 
bine nevoilor de formare ale cadrelor didactice ce predau la preșcolari sau în învățământul primar, 
și răspunde mai puțin nevoilor de formare ale profesorilor care predau română, matematică, istorie 
sau limbi străine. E posibil ca nevoile de formare ale acestor profesori să fie nu doar în direcția unor 
competențe generale, psiho-pedagogice sau de management al situațiilor de la clasă, dar și în direcția 
aprofundărilor în disciplina predată – ceea ce, de regulă, lipsește din oferta CCD. 

În ceea ce privește programele de formare organizate de universități/facultăți, datele 
(prezentate în Tabelul nr. 27) arată că doar 32% din profesorii de matematică au foarte multă 
încredere în aceste programe, în timp ce cadrele didactice ce predau cel puțin două discipline au 
foarte multă încredere în proporție de 53%. Per total, percepția pozitivă (multă și foarte multă 
încredere) variază între 81% din respondenții profesori de matematică și 90% din cadrele didactice 
ce predau la preșcolari. Vedem aici o oarecare uniformizare a percepțiilor, pe care o putem explica 
prin faptul că facultățile oferă, de regulă, cursuri de formare continuă pe modelul cursurilor de 
formare inițială. Totuși, ar trebui culese mai multe informații privitoare la motivele pentru care 
profesorii de matematică și de limbi străine au, în proporția cea mai mare, foarte puțină încredere în 
cursurile organizate de universități (7%, respectiv 5%). 

Răspunsurile la întrebarea privind încrederea în programele de formare propuse de 
organizațiile nonguvernamentale (prezentate în Tabelul nr. 28) arată de asemenea o polarizare a 
percepțiilor, în funcție de disciplina predată. Astfel, profesorii de matematică și de istorie sunt 
reticenți față de aceste programe, doar 9-10% manifestând foarte multă încredere, în timp ce 
educatoarele și profesorii de limbi străine au foarte mare încredere în proporție aproape dublă, de 

Graficul nr. 53. Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 17, referitoare la CCD, după mediul 

de rezidență în care se află școala 

Graficul nr. 54. Distribuția răspunsurilor la 

întrebarea 17, referitoare la CNPEE, după 

mediul de rezidență în care se află școala  
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16-18%. De asemenea, foarte puțină încredere au, în aceste programe de formare, 17% din profesorii 
de matematică, dar numai 6% dintre educatoare. 

Aceeași polarizare accentuată vedem și în răspunsurile privind încrederea în programele de 
formare organizate de firme (Tabelul nr. 29). Procentajul celor care au foarte multă încredere variază 
între 9% (profesorii de istorie) și 16% (profesorii care predau cel puțin două discipline), iar 
procentajul celor care au foarte puțină încredere variază între 19% (profesorii de istorie) și 8% 
(profesorii pentru învățământul primar și preșcolar).  

Programele de formare organizate de CNPEE (Tabelul nr. 30) sunt cel mai mult apreciate de 
profesorii de limba și literatura română: 27% au o foarte mare încredere, iar 75% au o părere pozitivă 
(mare sau foarte mare).  Totuși, 15% din profesorii care predau cel puțin două discipline au foarte 
puțină încredere în aceste programe. 

 
 
Tabelul nr. 26: Încrederea în programele de formare organizate de CCD, în funcție de nivelul de școlarizare și 
disciplina predată  

 
 
Tabelul nr. 27: Încrederea în programele de formare organizate de universități, în funcție de nivelul de școlarizare 
și disciplina predată  
 

  



51 
 

Tabelul nr. 28: Încrederea în programele de formare propuse de organizații, în funcție de nivelul de școlarizare și 
disciplina predată  

 
 
Tabelul nr. 29: Încrederea în programele de formare organizate de firme, în funcție de nivelul de școlarizare și 
disciplina predată  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul nr. 30: Încrederea în programele de formare organizate de CNPEE, în funcție de nivelul de școlarizare și 
disciplina predată  
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4.4. Concluzii și deschideri posibile 
 
Analiza răspunsurilor la cele cinci întrebări din secțiunea „Cariera didactică” conduce la 

câteva concluzii. 
Percepția privind cariera didactică este polarizată în rândul respondenților. Aspectul sensibil 

identificat vizează relevanța scăzută a gradelor didactice pentru pregătirea profesională. Este 
important să fie culese mai multe date privitoare la cauzele care au generat această percepție și, în 
funcție de aceste informații, programele, examenele și probele pentru obținerea gradelor didactice 
să capete o relevanță sporită pentru stabilirea nivelului pregătirii profesionale specific fiecărei trepte 
a carierei didactice. De asemenea, pot fi investigate și modalități noi de evaluare, care să marcheze 
evoluția în cariera didactică.  

Dintre criteriile propuse în chestionar, în funcție de care un profesor poate trece într-o nouă 
treaptă a carierei didactice, s-au detașat evaluarea pregătirii în didactica specialității, evaluarea 
pregătirii de specialitate și evaluarea pregătirii psihopedagogice. De asemenea, criteriul privind 
progresul elevilor pe parcursul unui an școlar a fost ales într-un procent mare. Mai puțin importante 
au fost considerate criteriile referitoare la implicarea în viața școlii și a comunității și rezultatele 
elevilor la evaluările naționale. Fiind alese de profesori care lucrează atât în mediul rural, cât și în 
mediul urban, de profesori de diverse discipline și de la toate nivelurile de școlaritate, aceste criterii 
ar trebui să fie luate în seamă în evaluarea calității activității cadrelor didactice, pe baza unor 
descriptori clari și simplu de aplicat. 

Percepția respondenților cu privire la sprijinul acordat de instituțiile școlare pentru 
dezvoltarea lor profesională este împărțită. Chiar dacă ponderea răspunsurilor a indicat o percepție 
pozitivă (60%), este suficient spațiu pentru îmbunătățirea rolului pe care școala și-l poate asuma în 
sprijinirea cadrelor sale didactice. Degrevarea profesorilor de activități administrative și 
extracurriculare nenecesare, oferirea accesului la mai multe resurse și oferirea mai multor 
oportunități de implicare în viața școlii și a comunității, prin proiecte și parteneriate, dar și prin 
sprijinirea publicării unor lucrări sau cercetări didactice bazate pe bune practici sunt așteptările pe 
care respondenții le-au selectat.  

 Cele trei tipuri de perfecționare care, în opinia majorității respondenților, îi ajută pe 
profesori în evoluția lor în cariera didactică sunt programele sau cursurile de formare continuă 
organizate de școală/ inspectorat/ Casele Corpului Didactic, urmate de trainingurile, workshopurile 
organizate de firme sau ONG-uri și de autoperfecționare sau studiul individual. Pentru o formare 
continuă de calitate, este necesar ca universitățile să aibă o ofertă mai diversă și mai atractivă de 
programe de masterat adresate cadrelor didactice de la toate nivelurile și care predau diverse 
discipline. 

Studiul de față ar putea fi continuat prin realizarea unor corelații între răspunsurile la 
întrebarea 1 și cele de la întrebarea 2, pentru a înțelege mai bine ce au considerat că este important 
pentru evoluția în carieră respondenții care au apreciat că actualul sistem de organizare a carierei 
didactice este bun. 

Analiza răspunsurilor la cele șase întrebări din secțiunea „Formarea inițială” conduce la 
câteva concluzii. 

Aproximativ 2/3 din totalul general al respondenților care au oferit răspunsuri valide au 
pregătirea inițială fundamentată pe modulul psihopedagogic, ceea ce invită la analiza calității acestui 
tip de pregătire în relație cu o diversitate de rezultate ale activității cadrelor didactice. La nivel 
național, ar fi interesant de analizat rezultatele cadrelor didactice care au absolvit modului 
psihopedagogic și ale celor care au absolvit alte forme de pregătire psihopedagogică și cât de 
coerente sunt ofertele educaționale pentru cele două cazuri. 

Nucleul chestionarului, respectiv întrebările referitoare la categoriile de discipline din 
structura modulului psihopedagogic, care le-au fost utile, la debutul în carieră, a relevat că 85% 
dintre aceștia valorizează disciplinele de specialitate. Restul de 15% le consideră ca având 
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importanță mică și foarte mică. Acesta poate fi rezultatul aplicării  modelului concurent, în care 
pregătirea pentru cariera didactică se realizează în paralel cu studiile de specialitate. În acest context, 
pregătirii psihopedagogice i se acordă o importanță scăzută, modul de certificare a acesteia este 
separat, diferit de diploma de licență. Toate acestea contribuie la deteriorarea percepției asupra 
importanței disciplinelor psihopedagogice, de didactica specialității sau a practicii pedagogice. Aici 
se impun măsuri de ameliorare a formării inițiale – în privința structurii, dar și a duratei și a 
conținutului. Pentru cei care deja au trecut de această etapă, remedierile se pot regăsi în formarea 
continuă. 

Măsurile de ameliorare asociate disciplinelor psihopedagogice, în perspectivă, ar trebui să fie 
similare celor aplicate pentru disciplinele de didactică a specializării, cât și celor de specialitate, atât 
pe durata programelor de studii, cât și în evaluările care marchează evoluția în cariera didactică – de 
exemplu, titularizarea, definitivarea în învățământ, gradele didactice ș.a.  

Practica pedagogică, spre deosebire de disciplinele psihopedagogice și de cele de didactică a 
specializării, este valorizată de cea mai mare parte dintre respondenți. Aceștia poziționează practica 
pedagogică pe același loc cu disciplinele de specialitate, ceea ce poate conduce la concluzia că 
pregătirea pentru cariera didactică este asociată în primul rând cu practica pedagogică, apoi cu 
disciplinele psihopedagogice și cu cele de didactică a specializării. Acest aspect ar impune o 
ameliorare a conexiunilor dintre cele trei categorii de discipline, în structura și în conținutul 
curriculumului de formare inițială a cadrelor didactice. 

84% dintre respondenți își exprimă acordul în privința introducerii stagiului practic cu 
durata de un an școlar, realizat într-o unitate de învățământ, sub coordonarea unui profesor mentor. 
Aceste răspunsuri sunt consecvente cu cele oferite de cadrele didactice la întrebarea referitoare la 
importanța acordată practicii pedagogice pentru formarea în cariera de cadru didactic. Chiar dacă, în 
acest caz, nu sunt menționate detaliat condițiile referitoare la desfășurarea acestui stagiu practic, 
asocierea cu practica pedagogică rămâne pertinentă. Rolul profesorului mentor ar solicita clarificări, 
în condițiile în care pot fi confundate cadrele didactice care îndrumă studenții pe durata practicii 
pedagogice cu cele care îndrumă cadrele didactice debutante. 

Sintetic, fiecare dintre cele patru categorii de discipline reunește aprecieri predominant 
pozitive (practica pedagogică – 81%, disciplinele de didactica specializării – 81%, disciplinele 
psihopedagogice – 75%, disciplinele de specialitate – 85%). Dincolo de aprecierile pozitive asociate 
tuturor celor patru categorii de discipline, într-o analiză separată, pentru fiecare dintre categorii, 
când apare solicitarea de a le integra în oferta educațională destinată formării inițiale a cadrelor 
didactice, cei mai mulți respondenți alocă cele mai mari ponderi disciplinelor de specialitate, 
demonstrând inconsecvență. Urmează apoi categoria celor consecvenți, care ar distribui ponderi 
identice celor trei categorii de discipline. Pentru aceste situații, menținerea modelului concurent în 
formarea profesională inițială poate fi considerată una dintre cauze. Într-un model consecutiv, un 
curriculum special proiectat, implementat și evaluat pentru a dezvolta competențele profesionale ale 
cadrelor didactice ar crea oportunități de învățare mai adecvate și i-ar motiva pe studenți, într-o mai 
mare măsură, pentru cariera didactică.  Concluzii semnificative ar putea rezulta, într-o etapă 
ulterioară, și din analiza celorlalte tipuri de probleme pe care le întâmpină 16% dintre cadrele 
didactice.  

Dintre toate problemele, cea referitoare la oferirea de explicații pe înțelesul elevilor se 
situează pe primul loc. Urmează dificultatea de a menține disciplina și interesul elevilor pentru lecție 
și, pe ultimul loc, stăpânirea insuficientă a materiei predate. Aceasta ar putea indica absența sau 
insuficiența achizițiilor învățării specifice pentru disciplinele de didactică a specializării, disciplinele 
psihopedagogice și pentru practica pedagogică. Asocierea, în percepția respondenților, a acestor 
discipline cu o importanță mare și foarte mare (întrebarea nr. 7) creează o discrepanță între ceea ce 
aceștia declară despre importanța disciplinelor de didactica specialității, cele psihopedagogice, 
practica pedagogică și natura problemelor pe care le-au întâmpinat.  
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Dificultățile referitoare la explicarea în mod accesibil a anumitor lucruri pentru elevi apar 
într-un procent mai mare (47%) la cadrele didactice care predau matematica și istoria decât la 
celelalte categorii de cadre didactice. Aceasta invită la reconsiderarea conținuturilor învățării 
specifice disciplinelor de specialitate, în relație cu acel curriculum destinat elevilor cu care vor lucra 
cei aflați în proces de formare inițială pentru cariera didactică, precum și la reconsiderarea 
asocierilor dintre cunoașterea de specialitate, disciplinele de didactică a specializării, cele 
psihopedagogice și practica pedagogică.   

Analiza răspunsurilor la cele șase întrebări din secțiunea „Formarea continuă” conduce la 
câteva concluzii. Participanții la studiu au percepții polarizate privind modul de organizare și 
utilitatea programelor de formare continuă.  

Analiza a pus în evidență faptul că gradele didactice au relevanță scăzută pentru nivelul 
pregătirii profesionale. Aceste constatări trebuie comunicate celor care concep examenele sau 
modalitățile de evaluare pentru obținerea gradelor didactice, pentru a face modificările necesare în 
cazul disciplinelor unde răspunsurile au fost preponderant negative (matematică și limbi străine). 

Deși cei mai mulți participanți apreciază că formarea continuă este le este utilă în mare sau 
foarte mare măsură, ei își exprimă nemulțumirile legate de conținutul cursurilor de formare, de 
calitatea formatorilor și de frecvența cu care sunt nevoiți să participe la aceste cursuri. În plus, 
observăm exprimarea unor nevoi de formare adaptate disciplinei/ disciplinelor predate. 
Participanții manifestă rezerve față de programele propuse de anumite instituții sau organizații. 
Pentru o formare continuă de calitate, este necesar ca aceste programe de formare să fie mai atent 
monitorizate, iar oferta de formare să fie diversificată, în corelație cu cerințele profesorilor.  

Această polarizare arată faptul că profesorilor nu le este indiferent modul în care sunt 
organizate programele de formare. Faptul că aproape jumătate dintre respondenți au o percepție mai 
degrabă negativă despre cursurile de formare organizate de firme sau de organizații non-
guvernamentale trebuie să dea de gândit factorilor de decizie, în privința acreditării și a urmăririi 
modului de desfășurare a unor astfel de cursuri. 

Pentru o analiză aprofundată, ar fi utilă realizarea de corelații între răspunsurile de la 
întrebările 12, 14 și 15. Am putea astfel obține date privind nivelul de satisfacție și motivația înscrierii 
la cursuri, în relație cu frecvența participării la programele de formare continuă. 

În ceea ce privește programele de formare organizate de universități/ facultăți, datele arată 
că doar 32% din profesorii de matematică au foarte multă încredere în aceste programe, în timp ce 
cadrele didactice ce predau cel puțin două discipline au foarte multă încredere în proporție de 53%. 
Per total, percepția pozitivă (multă și foarte multă încredere) variază între 81% din respondenții 
profesori de matematică și 90% din cadrele didactice ce predau la preșcolari. Vedem aici o oarecare 
uniformizare a percepțiilor, pe care o putem explica prin faptul că facultățile oferă, de regulă, cursuri 
de formare continuă pe modelul cursurilor de formare inițială. Este de investigat în continuare de ce 
profesorii de matematică și cei de limbi străine au foarte puțină încredere în cursurile organizate de 
universități. De aceea, sugerăm ca aceste concluzii să fie aduse la cunoștința factorilor de decizie din 
CCD, mai ales în județele slab urbanizate, pentru îmbunătățirea comunicării și a ofertei de formare. 

Este posibil ca rezerva exprimată de profesorii de matematică față de cursurile organizate de 
CCD să vină din nevoile lor de formare. Poate că oferta CCD privind formarea continuă răspunde mai 
bine nevoilor de formare ale cadrelor didactice ce predau la nivel preșcolar sau în învățământul 
primar și răspunde mai puțin nevoilor de formare ale profesorilor care predau limba și literatura 
română, matematică, istorie sau limbi străine. E posibil ca nevoile de formare ale acestor profesori să 
fie nu doar în direcția unor competențe generale, psihopedagogice sau de management al situațiilor 
de la clasă, ci și în direcția aprofundărilor în disciplina predată – ceea ce, de regulă, lipsește din oferta 
CCD. Am putea putea adăuga aici că interesul scăzut al profesorilor menționați poate fi asociat cu 
statutul pe care îl au disciplinele predate în planurile-cadru de învățământ. De exemplu, matematica 
este una dintre disciplinele prevăzute la evaluările naționale. În sistem este o mare nevoie de 
profesori calificați pentru predarea limbilor străine, al căror număr de ore a crescut în planurile-
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cadru de învățământ. La fel de bine pot fi corelate aceste interese polarizate/ diferențiate pe 
discipline și niveluri de școlarizare cu transformările/ schimbările apărute în curriculumul național. 
De exemplu, pentru română, interesul profesorilor pentru cursurile de formare este justificat, 
întrucât există multe elemente de noutate în curriculumul acestei discipline la gimnaziu. Nu la fel stau 
lucrurile cu disciplina matematică. Cum învățământul liceal nu a trecut prin vreun proces de 
schimbare/ inovare, este de așteptat să nu obținem răspunsuri multe de la cadrele didactice din 
învățământul liceal. În schimb, învățământul preșcolar a trecut printr-un proces de inovare, având 
un nou curriculum din 2019, și, chiar dacă nu li se potrivesc toate întrebările, cadrele didactice sunt 
interesate să reacționeze la întrebări conexe cu problematica formării/ profesionalizării lor.     

Nici mediile de rezidență și nici disciplinele predate (pentru cele mai multe dintre întrebările 
care vizează cariera didactică, formarea inițială și formarea continuă) nu modifică semnificativ 
percepțiile cadrelor didactice în raport cu aspectele investigate. 

Pentru a aprofunda rezultatele acestui studiu, credem că pot fi realizate diverse corelații între 
răspunsurile la întrebări care vizează aspecte tematice comune. De asemenea, se poate realiza un 
document cu recomandări care ar putea duce la rezolvarea sau, măcar, la diminuarea problemelor 
nevralgice identificate în prezentul studiu.  
 
 

4.5. Limitări ale studiului 
 
Concluziile și recomandările formulate anterior trebuie înțelese în relație cu anumite limitări 

ale studiului de față, pe care le vom prezenta în cele ce urmează. 
Pentru completarea chestionarului, s-a cerut sprijinul Ministerului Educației și 

Inspectoratelor Școlare Județene/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București,  instituții care au 
trimis invitații de participare la acest studiu profesorilor din teritoriu. Această invitație nu a fost 
precedată de stabilirea unui eșantion reprezentativ.; în plus, există deosebiri majore între numărul 
de respondenți din diferite județe, acesta variind între 1340 (respondenți din jud. Argeș) și un singur 
respondent (de exemplu, din jud. Mehedinți). Toate acestea arată că nu putem generaliza concluziile 
prezentului studiu la întreaga populație vizată (profesorii din învățământul preuniversitar).  

Intenția studiului, vizibilă și în modul de formulare a chestionarului, a fost aceea de a colecta 
date de la profesorii care predau Limba și literatura română, Limbi străine, Istoria sau Matematica în 
ciclul gimnazial. La solicitarea ISJ/ISMB, au răspuns însă și alte cadre didactice, categoriile vizate 
inițial reprezentând doar aproximativ 21% din numărul total de respondenți. Dintre respondenți, 
aproximativ 45% sunt profesori care predau în la gimnaziu sau liceu, restul respondenților fiind 
învățători/ profesori pentru ciclul primar sau  cadre didactice care predau în învățământul preșcolar. 
Apare de aici o a doua limitare a studiului: chestionarul a fost inițial gândit pentru o anumită 
categorie de cadre didactice, dar răspunsurile provin și de la alte categorii. Este adevărat că multe 
din întrebările adresate prin chestionar (cum ar fi, de exemplu, cele referitoare la cariera didactică) 
sunt valabile pentru toți respondenții; există însă alte întrebări – mai ales din zona formării inițiale, 
care nu se aplică acelor cadre didactice care nu au o pregătire de nivel universitar (iar datele de care 
dispunem arată că aprox. 4000 dintre respondenți – adică aprox. 40% – sunt în această situație). 

Unele dintre concluziile studiului de față au fost formulate pe baza datelor privind distribuția 
răspunsurilor după disciplina predată. Diferențele mari între numărul de cadre didactice ce predau 
o anumită disciplină (numere care variază între 213 – profesori de Istorie și 830 – învățământ 
primar), ca și lipsa informațiilor privind disciplina predată pentru 2463 de respondenți (24% din 
total) arată că aceste concluzii trebuie acceptate cu unele rezerve: ele pot constitui o bază de discuție, 
dar nu pot fi generalizate, pentru a deveni argumente în elaborarea unor politici educaționale, ci pot 
fi valorificate pentru a genera noi instrumente de investigare, într-o cercetare care să fie realizată pe 
un eșantion reprezentativ la nivel național și/ sau pentru un anumit nivel de școlaritate/ categorie 
de cadre didactice.   



Formare inițială și continuă a profesorilor

preuniversitari

Formare inițială și continuă a profesorilor din învățământul preuniversitar

Stimată Doamnă Profesoară, Stimate Domnule Profesor, 

Universitatea din București în parteneriat cu Ministerul Educației realizează un
sondaj pentru a cunoaște percepția cadrelor didactice asupra formării inițiale
și continue a profesorilor, cât și asupra carierei didactice. Chestionarul este
anonim; întrebările de clasi�care socio-demogra�că de la sfârșit ne ajută să
organizăm răspunsurile pe categorii statistice relevante.

Mulțumim pentru participare.

CARIERA DIDACTICĂ

Consuela
Typewriter
Anexa nr. 1. Chestionarul aplicat pentru derularea studiului. 



Formare inițială și continuă a profesorilor

preuniversitari

După cum știm, cariera didactică este organizată în trei trepte: de�nitivat, gradul al II-lea, gradul I.

Considerați că acest format îi motivează pe profesori să se perfecționeze? (se alege un singur

răspuns)

În ce măsură credeți că următoarele aspecte ar trebui să �e decisive în evoluția în carieră a unui

profesor? (se alege câte un răspuns pentru �ecare grilă)

În foarte mare
măsură În mare măsură În mică măsură

În foarte mică
măsură

Nu știu/ Nu
răspund

Evaluarea pregătirii de
specialitate

Evaluarea pregătirii în didactica
specialității

Evaluarea pregătirii
psihopedagogice

Implicarea în proiectele școlii,
activități extracurriculare,
prezență publică și implicare în
comunitate

Progresul elevilor pe parcursul
anului școlar

Rezultatele elevilor la
evaluările naționale (clasele a
VI-a, a VIII-a, a XII-a)

Rezultatele elevilor la
concursuri școlare

Sistemul funcționează bine și nu trebuie schimbat

Sunt prea multe grade de obținut, iar parcursul de carieră este unul greoi

Sunt prea puține grade de obținut și după gradul I sistemul nu te mai motivează

Gradele didactice au relevanță scăzută pentru nivelul pregătirii profesionale

Nu știu/ Nu răspund



Formare inițială și continuă a profesorilor

preuniversitari

În ce măsură contribuie școala/liceul în care lucrați la dezvoltarea dvs. profesională? (se alege un

singur răspuns)

Ce ar putea face în plus școala/liceul în care lucrați ca să vă ajute în acest sens? (se alege un singur

răspuns)

Ce tip de perfecționare credeți că ajută cel mai bine evoluția în cariera didactică? (se alege un

singur răspuns)

În foarte mare măsură

În mare măsură

În mică măsură

În foarte mică măsură

Nu știu/ Nu răspund

Să ofere un mediu de lucru mai prietenos

Să degreveze profesorii de activități administrative și activități extracurriculare nenecesare

Să ofere profesorilor mai multe oportunități (proiecte, parteneriate, publicare)

Să ofere profesorilor mai multe resurse (cărți, reviste de specialitate, baze de date, echipamente
etc.)

Nu știu/ Nu răspund

Studiul individual și autoperfecționarea

Urmarea unor programe universitare de tip master, doctorat etc., la o universitate acreditată

Programele/cursurile de formare continuă organizate de școală/inspectorat/Casa corpului didactic

Participarea la traininguri, workshopuri etc. relevante, organizate de �rme, ong-uri

Nu știu/ Nu răspund



Formare inițială și continuă a profesorilor

preuniversitari

FORMARE INIȚIALĂ

Pregătirea inițială a dvs. pentru cariera didactică s-a bazat pe: (se alege un singur răspuns)

În ce măsură conținutul formării inițiale v-a pregătit pentru cariera de cadru didactic: (se alege

câte un răspuns pentru �ecare grilă)

Foarte mare Mare Mică Foarte mică
Nu știu/ Nu

răspund

Disciplinele de specialitate

Disciplinele psihopedagogice

Disciplinele de didactică a
specializării

Practica pedagogică

Care este principala problemă cu care v-ați confruntat când ați început activitatea didactică, în

școală/liceu? (se alege un singur răspuns)

Modulul psihopedagogic urmat în timpul facultății sau ulterior

Alte forme de pregătire psihopedagogică

Nu am bene�ciat de nicio formă de pregătire psihopedagogică

Nu știu/ Nu răspund

Mi s-a părut că nu stăpâneam su�cient materia care trebuia predată

Mi s-a părut că nu reușeam să le explic cum trebuie elevilor anumite lucruri

Mi s-a părut di�cil să mențin disciplina și interesul elevilor pentru lecție în timpul orei

Nu știu/ Nu răspund

Altceva. Ce anume?



Formare inițială și continuă a profesorilor

preuniversitari

Considerați că pregătirea dvs. de specialitate v-a ajutat când ați început cariera didactică? (se

alege un singur răspuns)

Care considerați că ar � ponderea ideală a diferitelor tipuri de discipline în cadrul formării

inițiale? (se alege un singur răspuns)

Considerați că ar � utilă introducerea stagiului practic cu durata de un an școlar, realizat într-o

unitate de învățământ, sub coordonarea unui profesor mentor, așa cum prevede Legea educației

naționale din 2011? (se alege un singur răspuns)

FORMARE CONTINUĂ

În foarte mare măsură

În mare măsură

În mică măsură

În foarte mică măsură

Nu știu/ Nu răspund

25% Discipline de specialitate, 50% didactici de specialitate, 25% psihopedagogie

50% Discipline de specialitate, 25% didactici de specialitate, 25% psihopedagogie

25% Discipline de specialitate, 25% didactici de specialitate, 50% psihopedagogie

33,3% Discipline de specialitate, 33,3% didactici de specialitate, 33,3% psihopedagogie

Nu știu/ Nu răspund

Da

Nu

Nu știu/ Nu răspund



Formare inițială și continuă a profesorilor

preuniversitari

În ce măsură considerați cursurile de formare continuă utile pentru dvs.? (se alege un singur

răspuns)

Ne puteți preciza de ce? (puteți selecta mai multe din variantele de răspuns propuse)

În foarte mare măsură

În mare măsură

În mică măsură

În foarte mică măsură

Nu știu/ Nu răspund

Conținutul acestor cursuri nu ajută în activitatea curentă cu elevii

Când am participat la astfel de cursuri, am fost mai degrabă nemulțumit/nemulțumită de formatorii
care le-au susținut

Nu prea avem acces sau nu prea a�ăm când se organizează cursuri de formare continuă

Prefer să mă documentez singur/singură pentru a îmi asigura formarea continuă

Nu am participat niciodată la astfel de cursuri

Nu știu/ Nu răspund



Formare inițială și continuă a profesorilor

preuniversitari

Ați urmat cursurile de formare continuă: (se alege un singur răspuns)

Cât de des ați participat la cursuri de formare continuă? (se alege un singur răspuns)

la solicitarea conducerii școlii

din proprie inițiativă

pentru a dobândi credite transferabile

din nevoia de a dobândi competențe pe care nu le aveam

nu am avut posibilitatea să particip la cursuri de formare continuă

nu am dorit să urmez cursuri de formare continuă

nu știu/ nu răspund

O dată pe an (an școlar) sau mai des

O dată la doi ani

O dată la trei ani

O dată la patru ani

Mai rar

Niciodată

Nu știu/ Nu răspund



Formare inițială și continuă a profesorilor

preuniversitari

Cât de des credeți că este ideal să participe un cadru didactic la cursuri de formare continuă? (se

alege un singur răspuns)

Câtă încredere aveti în cursurile și programele de formare continuă organizate de următoarele

instituții/organizații? (se alege câte un răspuns pentru �ecare grilă)

Foarte multă Multă Puțină Foarte puțină
Nu știu/ Nu

răspund

Casele corpului didactic

Universități acreditate/facultăți

Organizații non-guvernamentale

Firme care organizează
traininguri, cursuri etc.

Centrul Național de Politici și
Evaluare în Educație

VARIABILE SOCIODEMOGRAFICE ȘI DE CLASIFICARE

O dată pe an (an școlar) sau mai des

O dată la doi ani

O dată la trei ani

O dată la patru ani

Mai rar

Niciodată

Nu știu/ Nu răspund



Formare inițială și continuă a profesorilor

preuniversitari

Sex:

Vârsta împlinită:

Ultima școală absolvită:

Mediu de rezidență în care se a�ă școala:

La ce nivel de școlaritate predați? 

Masculin

Feminin

Licență

Masterat

Doctorat

Încă student/studentă

Altă situație

Urban

Rural

Gimnaziu

Liceu

Învățământ profesional sau dual



Formare inițială și continuă a profesorilor

preuniversitari

Predați ca: 

Grad didactic obținut:

Vechimea în învățământ:

Vechimea în instituție:

Disciplina predată:

Titular

Suplinitor

De�nitivat

Gradul 2

Gradul 1

Altă situație. Care?



Formare inițială și continuă a profesorilor

preuniversitari

Școala în care predați face parte din �liera:



Formare inițială și continuă a profesorilor

preuniversitari

Județul în se a�ă școala unde predați:

Alba

Arad

Argeș

Bacău

Bihor

Bistrița Năsăun

Botoșani

Brăila

Brașov

București

Buzău

Călărași

Caraș Severin

Cluj

Constanța

Covasna

Dâmbovița

Dolj

Galați

Giurgiu

Gorj

Harghita



Formare inițială și continuă a profesorilor

preuniversitari

Hunedoara

Ialomița

Iași

Ilfov

Maramureș

Mehedinți

Mureș

Neamț

Olt

Prahova

Sălaj

Satu Mare

Sibiu

Suceava

Teleorman

Timiș

Tulcea

Vâlcea

Vaslui

Vrancea



Raport descriptiv 
Marian Vasile, Corina Ilinca, Darie Cristea 

 

1. Informații despre activitatea de teren 

Studiul a fost dezvoltat cu sprijinul unor Fonduri de Dezvoltare Instituțională accesate de 

Universitatea din București. Înainte de obținerea finanțării, din discuțiile avute de 

coordonatorul proiectului finanțat cu reprezentanți ai Ministerului Educației a rezultat nevoia 

implementării acestui studiu care să surprindă atitudini și competențe auxiliare pregătirii pe 

parcursul vieții ale profesorilor din învățământul preuniversitar. Am creat chestionarul online 

(Corina Ilinca) iar Ministerul Educației a transmis mai departe invitația de participare la studiu 

tuturor profesorilor din învățământul preuniversitar pe canalele proprii de diseminare. Au 

deschis link-ul chestionarului 17857 de persoane, dintre care 10379 au început completarea 

chestionarului și 5976 de persoane au finalizat completarea. Durata medie de răspuns a fost 

de 8 minute.   

Chestionarul a fost transmis începând cu data de 11 noiembrie 2021, ultima zi de 

colectare a datelor fiind 18 ianuarie 2022. În această perioadă au fost trimise 2 mesaje oficiale 

cu rugămintea de a completa acest chestionar. 

Analizele din acest raport folosesc datele brute, fără intervenții de ajustare 

(ponderare). 

 

 

 

Consuela
Typewriter
Anexa nr. 2. Date statistice conținute de raportul descriptiv.

Consuela
Typewriter



2. Distribuții de frecvență pentru întrebările din chestionar 

După cum știm, cariera didactica este 
organizata in trei trepte: definitivat, 
gradul al II-lea, gradul I. Considerati 
ca acest format îi motivează pe 
profesori să se perfecționeze? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

Sistemul funcționează bine și nu 
trebuie schimbat 

3451 33 44 

Sunt prea multe grade de obținut, iar 
parcursul de carieră este unul greoi 

1032 10 13 

Sunt prea puține grade de obținut și 
după gradul I sistemul nu te mai 
motivează 

550 5 7 

Gradele didactice au relevanță scăzută 
pentru nivelul pregătirii profesionale 

2783 27 36 

Total răspunsuri valide 7816 75 100 
Raspuns lipsa (a sarit peste intrebare) 2177 21   
Nu stiu/Nu raspund (afisat) 388 4   
Total nonrăspunsuri 2565 25   
Total general 10381 100   

 

 

Ce ar putea face în plus școala/liceul 
în care lucrați ca să vă ajute în acest 
sens? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

44

13

7

36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Sistemul 

funcționează bine și 

nu trebuie schimbat

Sunt prea multe 

grade de obținut, 

iar parcursul de 

carieră este unul 

greoi

Sunt prea puține 

grade de obținut și 

după gradul I 

sistemul nu te mai 

motivează

Gradele didactice 

au relevanță 

scăzută pentru 

nivelul pregătirii 

profesionale

%
 d

in
 ră

sp
un

su
ri 

va
lid

e

După cum știm, cariera didactica este organizata in trei 
trepte: definitivat, gradul al II-lea, gradul I. Considerati ca 

acest format îi motivează pe profesori să se perfecționeze?



Să ofere un mediu de lucru mai 
prietenos 

473 5 7 

Să degreveze profesorii de activități 
administrative și activități extra 
curriculare nenecesare 

2820 27 42 

Să ofere profesorilor mai multe 
oportunități (proiecte, parteneriate, 
publicare) 

1311 13 20 

Să ofere profesorilor mai multe 
resurse (cărți, reviste de specialitate, 
baze de date, echipamente etc.) 

2045 20 31 

Total răspunsuri valide 6649 64 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste intrebare) 3401 33   
Nu stiu/Nu raspund (afisat) 331 3   
Total nonrăspunsuri 3732 36   
Total general 10381 100   

 

 

 

Ce tip de perfecționare credeți că 
ajută cel mai bine evoluția în cariera 
didactică? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

Studiul individual și 
autoperfecționarea 

1622 16 24 

Urmarea unor programe universitare 
de tip master, doctorat etc. la o 
universitate acreditată 

877 8 13 

Programele/cursurile de formare 
continuă organizate de 

2392 23 35 
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Ce ar putea face în plus școala/liceul în care lucrați ca să vă ajute 
în acest sens?



școală/inspectorat/Casa corpului 
didactic 

Participarea la traininguri, 
workshopuri etc. relevante, organizate 
de firme, ong-uri 

1911 18 28 

Total răspunsuri valide 6802 66 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste intrebare) 3479 34   
Nu stiu/Nu raspund (afisat) 100 1   
Total nonrăspunsuri 3579 34   
Total general 10381 100   

 

 

 

Pregătirea inițială a dvs. pentru 
cariera didactică s-a bazat pe: 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

Modulul psihopedagogic urmat în 
timpul facultății sau ulterior 

4922 47 73 

Alte forme de pregătire 
psihopedagogică 

1623 16 24 

Nu am beneficiat de nicio formă de 
pregătire psihopedagogică 

162 2 2 

Total răspunsuri valide 6707 65 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste intrebare) 3596 35   
Nu stiu/Nu raspund (afisat) 78 1   
Total nonrăspunsuri 3674 35   
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Ce tip de perfecționare credeți că ajută cel mai bine 
evoluția în cariera didactică?



Total general 10381 100   
 

 

 

Care este principala problemă cu care 
v-ați confruntat când ați început 
activitatea didactică, în școală/liceu? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

Mi s-a părut că nu stăpâneam suficient 
materia care trebuia predată 

717 7 13 

Mi s-a părut că nu reușeam să le explic 
cum trebuie elevilor anumite lucruri 

2032 20 37 

Mi s-a părut dificil să mențin disciplina 
și interesul elevilor pentru lecție în 
timpul orei 

1807 17 33 

Altceva. Ce anume? 886 9 16 

Total răspunsuri valide 5442 52 100 
Raspuns lipsa (a sarit peste intrebare) 3757 36   
Nu stiu/Nu raspund (afisat) 1182 11   
Total nonrăspunsuri 4939 48   
Total general 10381 100   
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Pregătirea inițială a dvs. pentru cariera didactică s-a bazat pe:



 

 

Care considerați că ar fi ponderea 
ideală a diferitelor tipuri de discipline 
în cadrul formării inițiale? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

25% discipline de specialitate / 50% 
didactici de specialitate / 25% 
psihopedagogie 

1053 10 17 

50% discipline de specialitate / 25% 
didactici de specialitate / 25% 
psihopedagogie 

3136 30 49 

25% discipline de specialitate / 25% 
didactici de specialitate / 50% 
psihopedagogie 

563 5 9 

33,3% discipline de specialitate / 
33,3% didactici de specialitate / 33,3% 
psihopedagogie 

1622 16 25 

Total răspunsuri valide 6374 61 100 
Raspuns lipsa (a sarit peste intrebare) 3821 37   
Nu stiu/Nu raspund (afisat) 186 2   
Total nonrăspunsuri 4007 39   
Total general 10381 100   
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Care este principala problemă cu care v-ați confruntat când ați 

început activitatea didactică, în școală/liceu?



 

 

Considerați că ar fi utilă introducerea 
stagiului practic cu durata de un an 
școlar, realizat într-o unitate de 
învățământ, sub coordonarea unui 
profesor mentor, așa cum prevede 
Legea Educației Naționale din 2011? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

Da 5026 48 84 

Nu 982 9 16 
Total răspunsuri valide 6008 58 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste intrebare) 3840 37   
Nu stiu/Nu raspund (afisat) 533 5   
Total nonrăspunsuri 4373 42   
Total general 10381 100   
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Care considerați că ar fi ponderea ideală a diferitelor tipuri de 

discipline în cadrul formării inițiale?



 

 

Ați urmat cursurile de formare 
continuă: 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

la solicitarea conducerii școlii 249 2 4 

din proprie inițiativă 3248 31 51 

pentru a dobândi credite transferabile 1343 13 21 
din nevoia de a dobândi competențe 
pe care nu le aveam 

1262 12 20 

nu am avut posibilitatea să particip la 
cursuri de formare continuă 

181 2 3 

nu am dorit să urmez cursuri de 
formare continuă 

76 1 1 

Total răspunsuri valide 6359 61 100 
Raspuns lipsa (a sarit peste intrebare) 3934 38   
Nu stiu/Nu raspund (afisat) 88 1   
Total nonrăspunsuri 4022 39   
Total general 10381 100   
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Considerați că ar fi utilă introducerea stagiului 
practic cu durata de un an școlar, realizat într-o 
unitate de învățământ, sub coordonarea unui 

profesor mentor, așa cum prevede Legea Educației 
Naționale din 2011?



 

 

Cât de des ați participat la cursuri de 
formare continuă? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

O dată pe an (an școlar) sau mai des 3646 35 58 

O dată la doi ani 1165 11 19 

O dată la trei ani 413 4 7 
O dată la patru ani 284 3 5 

Mai rar 586 6 9 

Niciodată 195 2 3 

Total răspunsuri valide 6289 61 100 
Raspuns lipsa (a sarit peste intrebare) 3969 38   
Nu stiu/Nu raspund (afisat) 123 1   
Total nonrăspunsuri 4092 39   
Total general 10381 100   
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Ați urmat cursurile de formare continuă:



 

 

Cât de des credeți că este ideal să 
participe un cadru didactic la cursuri 
de formare continuă? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

O dată pe an (an școlar) sau mai des 3507 34 58 

O dată la doi ani 1167 11 19 

O dată la trei ani 355 3 6 
O dată la patru ani 495 5 8 

Mai rar 416 4 7 

Niciodată 121 1 2 

Total răspunsuri valide 6061 58 100 
Raspuns lipsa (a sarit peste intrebare) 3990 38   
Nu stiu/Nu raspund (afisat) 330 3   
Total nonrăspunsuri 4320 42   
Total general 10381 100   
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Cât de des ați participat la cursuri de formare 

continuă?



 

 

 

 

În ce măsură credeți că ar 
trebui să fie decisiv în 
evoluția în carieră a unui 
profesor: Evaluarea 
pregătirii de specialitate? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

În foarte mare măsură 3692 36 53 
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Cât de des credeți că este ideal să participe un 
cadru didactic la cursuri de formare continuă?
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Cât de des credeți că este ideal să participe un cadru didactic la cursuri de formare continuă?



În mare măsură 2659 26 38 

În mică măsură 390 4 6 
În foarte mică măsură 171 2 2 

Total răspunsuri valide 6912 67 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

3350 32   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 119 1   
Total nonrăspunsuri 3469 33   
Total general 10381 100   

 

 

 

În ce măsură credeți că ar 
trebui să fie decisiv în 
evoluția în carieră a unui 
profesor: Evaluarea 
pregătirii în didactica 
specialității? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

În foarte mare măsură 3428 33 51 

În mare măsură 2737 26 41 

În mică măsură 417 4 6 
În foarte mică măsură 159 2 2 

Total răspunsuri valide 6741 65 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

3557 34   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 83 1   
Total nonrăspunsuri 3640 35   
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În ce măsură credeți că ar trebui să fie decisiv în evoluția în 
carieră a unui profesor: Evaluarea pregătirii de specialitate?



Total general 10381 100   
 

 

 

În ce măsură credeți că ar 
trebui să fie decisiv în 
evoluția în carieră a unui 
profesor: Evaluarea 
pregătirii 
psihopedagogice? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

În foarte mare măsură 3336 32 49 

În mare măsură 2767 27 41 
În mică măsură 551 5 8 

În foarte mică măsură 153 1 2 

Total răspunsuri valide 6807 66 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

3500 34   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 74 1   
Total nonrăspunsuri 3574 34   
Total general 10381 100   
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În ce măsură credeți că ar trebui să fie decisiv în evoluția în 
carieră a unui profesor: Evaluarea pregătirii în didactica 

specialității?



 

 

În ce măsură credeți că ar 
trebui să fie decisiv în 
evoluția în carieră a unui 
profesor: Implicarea în 
proiectele școlii, activități 
extra curriculare, prezență 
publică și implicare în 
comunitate? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

În foarte mare măsură 1902 18 28 
În mare măsură 3172 31 47 

În mică măsură 1287 12 19 

În foarte mică măsură 460 4 7 

Total răspunsuri valide 6821 66 100 
Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

3485 34   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 75 1   
Total nonrăspunsuri 3560 34   
Total general 10381 100   
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În ce măsură credeți că ar trebui să fie decisiv în evoluția în 

carieră a unui profesor: Evaluarea pregătirii 
psihopedagogice?



 

 

În ce măsură credeți că ar 
trebui să fie decisiv în 
evoluția în carieră a unui 
profesor: Progresul elevilor 
pe parcursul anului școlar? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

În foarte mare măsură 2878 28 42 
În mare măsură 3132 30 46 

În mică măsură 658 6 10 

În foarte mică măsură 184 2 3 

Total răspunsuri valide 6852 66 100 
Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

3453 33   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 76 1   
Total nonrăspunsuri 3529 34   
Total general 10381 100   
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În ce măsură credeți că ar trebui să fie decisiv în evoluția în 

carieră a unui profesor: Implicarea în proiectele școlii, 
activități extracurriculare, prezență publică și implicare în 

comunitate?



 

 

În ce măsură credeți că ar 
trebui să fie decisiv în 
evoluția în carieră a unui 
profesor: Rezultatele 
elevilor la evaluările 
naționale (clasele a VI-a, a 
VIII-a, a XII-a)? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

În foarte mare măsură 1737 17 26 

În mare măsură 3057 29 46 

În mică măsură 1384 13 21 
În foarte mică măsură 474 5 7 

Total răspunsuri valide 6652 64 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

3498 34   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 231 2   
Total nonrăspunsuri 3729 36   
Total general 10381 100   
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În ce măsură credeți că ar trebui să fie decisiv în evoluția în 

carieră a unui profesor: Progresul elevilor pe parcursul anului 
școlar?



 

 

În ce măsură credeți că ar 
trebui să fie decisiv în 
evoluția în carieră a unui 
profesor: Rezultatele 
elevilor la concursuri 
școlare? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

În foarte mare măsură 1235 12 18 

În mare măsură 2929 28 44 

În mică măsură 1953 19 29 

În foarte mică măsură 590 6 9 
Total răspunsuri valide 6707 65 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

3529 34   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 145 1   
Total nonrăspunsuri 3674 35   
Total general 10381 100   
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În ce măsură credeți că ar trebui să fie decisiv în evoluția în 

carieră a unui profesor: Rezultatele elevilor la evaluările 
naționale (clasele a VI-a, a VIII-a, a XII-a)?



 

 

 

 

În ce măsură contribuie 
școala/liceul în care lucrați 
la dezvoltarea dvs. 
profesională? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

În foarte mare măsură 1467 14 21 

În mare măsură 2711 26 39 

În mică măsură 1729 17 25 
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În ce măsură credeți că ar trebui să fie decisiv în evoluția în 

carieră a unui profesor: Rezultatele elevilor la concursuri 
școlare?
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% din răspunsuri valide

În ce măsură credeți că ar trebui să fie decisiv în evoluția în carieră a unui 
profesor: 

În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură În foarte mică măsură



În foarte mică măsură 1009 10 15 

Total răspunsuri valide 6916 67 100 
Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

3322 32   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 143 1   
Total nonrăspunsuri 3465 33   
Total general 10381 100   

 

 

 

În ce măsură conținutul 
formării inițiale v-a 
pregătit pentru cariera de 
cadru didactic: Disciplinele 
de specialitate? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

Foarte mare 3261 31 50 

Mare 2318 22 35 
Mică 710 7 11 

Foarte mică 287 3 4 

Total răspunsuri valide 6576 63 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

3766 36   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 39 0   
Total nonrăspunsuri 3805 37   
Total general 10381 100   
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În ce măsură contribuie școala/liceul în care lucrați la 
dezvoltarea dvs. profesională?



 

 

În ce măsură conținutul 
formării inițiale v-a 
pregătit pentru cariera de 
cadru didactic: Disciplinele 
psihopedagogice? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

Foarte mare 2245 22 35 
Mare 2566 25 40 

Mică 1118 11 18 

Foarte mică 428 4 7 

Total răspunsuri valide 6357 61 100 
Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

3984 38   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 40 0   
Total nonrăspunsuri 4024 39   
Total general 10381 100   

 

50

35

11

4

0

10

20

30

40

50

60

Foarte mare Mare Mică Foarte mică

%
 d

in
 ră

sp
un

su
ri 

va
lid

e
În ce măsură conținutul formării inițiale v-a pregătit pentru 

cariera de cadru didactic: Disciplinele de specialitate?



 

 

În ce măsură conținutul 
formării inițiale v-a 
pregătit pentru cariera de 
cadru didactic: Disciplinele 
de didactică a specializării? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

Foarte mare 2664 26 42 
Mare 2490 24 39 

Mică 878 8 14 

Foarte mică 312 3 5 

Total răspunsuri valide 6344 61 100 
Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

3999 39   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 38 0   
Total nonrăspunsuri 4037 39   
Total general 10381 100   
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În ce măsură conținutul formării inițiale v-a pregătit pentru 

cariera de cadru didactic: Disciplinele psihopedagogice?



 

 

În ce măsură conținutul 
formării inițiale v-a 
pregătit pentru cariera de 
cadru didactic: Practica 
pedagogică? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

Foarte mare 3407 33 54 
Mare 1684 16 27 

Mică 818 8 13 

Foarte mică 439 4 7 

Total răspunsuri valide 6348 61 100 
Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

3979 38   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 54 1   
Total nonrăspunsuri 4033 39   
Total general 10381 100   
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În ce măsură conținutul formării inițiale v-a pregătit pentru 

cariera de cadru didactic: Disciplinele de didactică a 
specializării?



 

 

 

 

Considerați că pregătirea 
dvs. de specialitate v-a 
ajutat când ați început 
cariera didactică? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

În foarte mare măsură 3506 34 53 

În mare măsură 2418 23 37 

În mică măsură 565 5 9 
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În ce măsură conținutul formării inițiale v-a pregătit pentru 

cariera de cadru didactic: Practica pedagogică?
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% din răspunsuri valide

În ce măsură conținutul formării inițiale v-a pregătit pentru cariera de cadru 
didactic: 

Foarte mare Mare Mică Foarte mică



În foarte mică măsură 108 1 2 

Total răspunsuri valide 6597 64 100 
Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

3763 36   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 21 0   
Total nonrăspunsuri 3784 36   
Total general 10381 100   

 

 

 

În ce măsură considerați 
cursurile de formare 
continuă utile pentru dvs.? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

În foarte mare măsură 1726 17 27 
În mare măsură 2897 28 45 

În mică măsură 1239 12 19 

În foarte mică măsură 524 5 8 

Total răspunsuri valide 6386 62 100 
Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

3919 38   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 76 1   
Total nonrăspunsuri 3995 38   
Total general 10381 100   
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Considerați că pregătirea dvs. de specialitate v-a ajutat când 
ați început cariera didactică?



 

 

 

Ne puteți preciza de ce? Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

Conținutul acestor cursuri nu ajută în 
activitatea curentă cu elevii 

810 8 47 

Când am participat la astfel de cursuri, 
am fost mai degrabă nemulțumit(ă) de 
formatorii care l-au susținut 

337 3 20 

Nu prea avem acces sau nu prea aflăm 
când se organizează cursuri de 
formare continuă 

102 1 6 

Prefer să mă documentez 
singur/singură pentru a îmi asigura 
formarea continuă 

441 4 26 

Nu am participat niciodată la astfel de 
cursuri 

26 0 2 

Total răspunsuri valide 1716 17 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste intrebare) 8628 83   
Nu stiu/Nu raspund (afisat) 37 0   
Total nonrăspunsuri 8665 83   
Total general 10381 100   

 

27

45

19

8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

În foarte mare

măsură

În mare măsură În mică măsură În foarte mică

măsură

%
 d

in
 ră

sp
un

su
ri 

va
lid

e
În ce măsură considerați cursurile de formare continuă utile 

pentru dvs.?



 

 

Câtă încredere aveți în 
cursurile și programele de 
formare continuă 
organizate de: Casele 
corpului didactic? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

Foarte multă 1504 14 25 

Multă 2761 27 45 
Puțină 1246 12 21 

Foarte puțină 561 5 9 

Total răspunsuri valide 6072 58 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

4128 40   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 181 2   
Total nonrăspunsuri 4309 42   
Total general 10381 100   
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Ne puteți preciza de ce?



 

 

Câtă încredere aveți în 
cursurile și programele de 
formare continuă 
organizate de: Universități 
acreditate/facultăți? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

Foarte multă 2224 21 38 
Multă 2833 27 48 

Puțină 672 6 11 

Foarte puțină 201 2 3 

Total răspunsuri valide 5930 57 100 
Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

4287 41   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 164 2   
Total nonrăspunsuri 4451 43   
Total general 10381 100   
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Câtă încredere aveți în cursurile și programele de formare 

continuă organizate de: Casele corpului didactic?



 

 

Câtă încredere aveți în 
cursurile și programele de 
formare continuă 
organizate de: Organizații 
non-guvernamentale? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

Foarte multă 755 7 13 
Multă 2563 25 46 

Puțină 1691 16 30 

Foarte puțină 597 6 11 

Total răspunsuri valide 5606 54 100 
Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

4387 42   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 388 4   
Total nonrăspunsuri 4775 46   
Total general 10381 100   
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Câtă încredere aveți în 
cursurile și programele de 
formare continuă 
organizate de: Firme care 
organizează traininguri, 
cursuri etc.? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

Foarte multă 733 7 13 

Multă 2417 23 43 

Puțină 1806 17 32 

Foarte puțină 681 7 12 
Total răspunsuri valide 5637 54 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

4366 42   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 378 4   
Total nonrăspunsuri 4744 46   
Total general 10381 100   
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Câtă încredere aveți în 
cursurile și programele de 
formare continuă 
organizate de: Centrul 
Național de Politici și 
Evaluare în Educație? 

Frecvență % din 
total 

general 

% din 
răspunsuri 

valide 

Foarte multă 1119 11 21 

Multă 2515 24 47 

Puțină 1222 12 23 

Foarte puțină 486 5 9 
Total răspunsuri valide 5342 51 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

4386 42   

Nu stiu/Nu raspund (afisat) 653 6   
Total nonrăspunsuri 5039 49   
Total general 10381 100   
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3. Relația dintre anumite caracteristici ale cadrelor didactice și răspunsurile la întrebările 

din chestionar 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

După cum știm, cariera 
didactica este 
organizata in trei 
trepte: definitivat, 
gradul al II-lea, gradul I. 
Considerati ca acest 
format îi motivează pe 
profesori să se 
perfecționeze? 

Sistemul funcționează 
bine și nu trebuie 
schimbat 

44% 46% 45% 

Sunt prea multe grade 
de obținut, iar 
parcursul de carieră 
este unul greoi 

12% 15% 13% 

Sunt prea puține grade 
de obținut și după 
gradul I sistemul nu te 
mai motivează 

8% 6% 7% 

Gradele didactice au 
relevanță scăzută 
pentru nivelul pregătirii 
profesionale 

36% 33% 35% 

Total 100% 100% 100% 
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După cum știm, cariera didactica este organizata in trei trepte: 
definitivat, gradul al II-lea, gradul I. Considerati ca acest format îi 

motivează pe profesori să se perfecționeze?

Sistemul funcționează bine și nu trebuie schimbat

Sunt prea multe grade de obținut, iar parcursul de carieră este unul greoi

Sunt prea puține grade de obținut și după gradul I sistemul nu te mai motivează

Gradele didactice au relevanță scăzută pentru nivelul pregătirii profesionale



  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

În ce măsură credeți că 
ar trebui să fie decisiv 
în evoluția în carieră a 
unui profesor: 
Evaluarea pregătirii de 
specialitate? 

În foarte mare măsură 55% 51% 54% 

În mare măsură 37% 41% 38% 
În mică măsură 5% 6% 5% 

În foarte mică măsură 3% 2% 2% 

Total 100% 100% 100% 
 

 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

În ce măsură credeți că 
ar trebui să fie decisiv 
în evoluția în carieră a 
unui profesor: 
Evaluarea pregătirii în 
didactica specialității? 

În foarte mare măsură 52% 50% 51% 

În mare măsură 39% 43% 40% 

În mică măsură 6% 5% 6% 
În foarte mică măsură 3% 2% 2% 

Total 100% 100% 100% 
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În ce măsură credeți că ar trebui să fie decisiv în evoluția în 
carieră a unui profesor: Evaluarea pregătirii de specialitate?

În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură În foarte mică măsură



 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

În ce măsură credeți că 
ar trebui să fie decisiv 
în evoluția în carieră a 
unui profesor: 
Evaluarea pregătirii 
psihopedagogice? 

În foarte mare măsură 50% 50% 50% 

În mare măsură 40% 41% 40% 

În mică măsură 8% 8% 8% 
În foarte mică măsură 2% 2% 2% 

Total 100% 100% 100% 
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În ce măsură credeți că ar trebui să fie decisiv în evoluția în 

carieră a unui profesor: Evaluarea pregătirii în didactica 
specialității?

În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură În foarte mică măsură



 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

În ce măsură credeți că 
ar trebui să fie decisiv 
în evoluția în carieră a 
unui profesor: 
Implicarea în proiectele 
școlii, activități 
extracurriculare, 
prezență publică și 
implicare în 
comunitate? 

În foarte mare măsură 26% 32% 28% 

În mare măsură 47% 47% 47% 

În mică măsură 21% 16% 19% 
În foarte mică măsură 7% 6% 7% 

Total 100% 100% 100% 
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carieră a unui profesor: Evaluarea pregătirii 
psihopedagogice?

În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură În foarte mică măsură



 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

În ce măsură credeți că 
ar trebui să fie decisiv 
în evoluția în carieră a 
unui profesor: 
Progresul elevilor pe 
parcursul anului școlar? 

În foarte mare măsură 42% 43% 42% 

În mare măsură 46% 45% 46% 

În mică măsură 10% 9% 10% 
În foarte mică măsură 2% 3% 3% 

Total 100% 100% 100% 
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carieră a unui profesor: Implicarea în proiectele școlii, 
activități extracurriculare, prezență publică și implicare în 

comunitate?

În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură În foarte mică măsură



 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

În ce măsură credeți că 
ar trebui să fie decisiv 
în evoluția în carieră a 
unui profesor: 
Rezultatele elevilor la 
evaluările naționale 
(clasele a VI-a, a VIII-a, 
a XII-a)? 

În foarte mare măsură 26% 26% 26% 
În mare măsură 47% 45% 47% 

În mică măsură 20% 21% 21% 

În foarte mică măsură 7% 8% 7% 

Total 100% 100% 100% 
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  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

În ce măsură credeți că 
ar trebui să fie decisiv 
în evoluția în carieră a 
unui profesor: 
Rezultatele elevilor la 
concursuri școlare? 

În foarte mare măsură 18% 19% 18% 

În mare măsură 43% 45% 43% 

În mică măsură 30% 28% 29% 
În foarte mică măsură 9% 8% 9% 

Total 100% 100% 100% 
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carieră a unui profesor: Rezultatele elevilor la evaluările 
naționale (clasele a VI-a, a VIII-a, a XII-a)?

În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură În foarte mică măsură
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În ce măsură credeți că ar trebui să fie decisiv în evoluția în 
carieră a unui profesor: Rezultatele elevilor la concursuri 

școlare?
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  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

În ce măsură contribuie 
școala/liceul în care 
lucrați la dezvoltarea 
dvs. profesională? 

În foarte mare măsură 21% 22% 21% 

În mare măsură 39% 39% 39% 
În mică măsură 25% 24% 25% 

În foarte mică măsură 15% 15% 15% 

Total 100% 100% 100% 
 

 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

Ce ar putea face în plus 
școala/liceul în care 
lucrați ca să vă ajute în 
acest sens? 

Să ofere un mediu de 
lucru mai prietenos 

7% 7% 7% 

Să degreveze profesorii 
de activități 
administrative și 
activități 
extracurriculare 
nenecesare 

44% 40% 42% 

Să ofere profesorilor 
mai multe oportunități 
(proiecte, parteneriate, 
publicare) 

20% 19% 20% 
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În ce măsură contribuie școala/liceul în care lucrați la 
dezvoltarea dvs. profesională?

În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură În foarte mică măsură



Să ofere profesorilor 
mai multe resurse 
(cărți, reviste de 
specialitate, baze de 
date, echipamente etc.) 

29% 34% 31% 

Total 100% 100% 100% 
 

 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

Ce tip de perfecționare 
credeți că ajută cel mai 
bine evoluția în cariera 
didactică? 

Studiul individual și 
autoperfecționarea 

24% 22% 23% 

Urmarea unor 
programe universitare 
de tip master, doctorat 
etc. la o universitate 
acreditată 

14% 12% 13% 

Programele/cursurile 
de formare continuă 
organizate de 
școală/inspectorat/Casa 
corpului didactic 

32% 41% 35% 
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Ce ar putea face în plus școala/liceul în care lucrați ca să vă ajute în acest 
sens?

Să ofere un mediu de lucru mai prietenos

Să degreveze profesorii de activități administrative și activități extracurriculare nenecesare

Să ofere profesorilor mai multe oportunități (proiecte, parteneriate, publicare)

Să ofere profesorilor mai multe resurse (cărți, reviste de specialitate, baze de date, echipamente etc.)



Participarea la 
traininguri, 
workshopuri etc. 
relevante, organizate 
de firme, ong-uri 

30% 25% 28% 

Total 100% 100% 100% 
 

 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

Pregătirea inițială a dvs. 
pentru cariera didactică 
s-a bazat pe: 

Modulul 
psihopedagogic urmat 
în timpul facultății sau 
ulterior 

73% 74% 74% 

Alte forme de pregătire 
psihopedagogică 

24% 24% 24% 

Nu am beneficiat de 
nicio formă de 
pregătire 
psihopedagogică 

2% 2% 2% 

Total 100% 100% 100% 
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în cariera didactică?

Studiul individual și autoperfecționarea

Urmarea unor programe universitare de tip master, doctorat etc. la o universitate

acreditată

Programele/cursurile de formare continuă organizate de școală/inspectorat/Casa 

corpului didactic

Participarea la traininguri, workshopuri etc. relevante, organizate de firme, ong-uri



 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

În ce măsură conținutul 
formării inițiale v-a 
pregătit pentru cariera 
de cadru didactic: 
Disciplinele de 
specialitate? 

Foarte mare 50% 50% 50% 

Mare 34% 37% 35% 

Mică 11% 9% 11% 
Foarte mică 5% 4% 4% 

Total 100% 100% 100% 
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cariera de cadru didactic: Disciplinele de specialitate?

Foarte mare Mare Mică Foarte mică



 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

În ce măsură conținutul 
formării inițiale v-a 
pregătit pentru cariera 
de cadru didactic: 
Disciplinele 
psihopedagogice? 

Foarte mare 33% 39% 36% 

Mare 39% 42% 40% 
Mică 19% 14% 17% 

Foarte mică 8% 5% 7% 

Total 100% 100% 100% 

 

 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

În ce măsură conținutul 
formării inițiale v-a 
pregătit pentru cariera 
de cadru didactic: 
Disciplinele de didactică 
a specializării? 

Foarte mare 40% 45% 42% 

Mare 39% 40% 39% 

Mică 15% 11% 14% 
Foarte mică 6% 3% 5% 

Total 100% 100% 100% 

 

33%

39%

39%

42%

19%

14%

8%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Urban

Rural

M
e

d
iu

l 
d

e
 r

e
zi

d
e

n
ță

 î
n

 c
a

re
 s

e
 

a
fl

ă
 ș

c
o

a
la

:

În ce măsură conținutul formării inițiale v-a pregătit pentru 
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  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 
În ce măsură conținutul 
formării inițiale v-a 
pregătit pentru cariera 
de cadru didactic: 
Practica pedagogică? 

Foarte mare 51% 59% 54% 

Mare 27% 25% 26% 

Mică 14% 11% 13% 

Foarte mică 8% 5% 7% 

Total 100% 100% 100% 

 

 

 

40%

45%

39%

40%

15%

11%

6%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Urban

Rural

M
e

d
iu

l 
d

e
 r

e
zi

d
e

n
ță

 î
n

 c
a

re
 s

e
 a

fl
ă

 

șc
o

a
la

:
În ce măsură conținutul formării inițiale v-a pregătit pentru 

cariera de cadru didactic: Disciplinele de didactică a 
specializării?

Foarte mare Mare Mică Foarte mică
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În ce măsură conținutul formării inițiale v-a pregătit pentru 
cariera de cadru didactic: Practica pedagogică?

Foarte mare Mare Mică Foarte mică



  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

Care este principala 
problemă cu care v-ați 
confruntat când ați 
început activitatea 
didactică, în 
școală/liceu? 

Mi s-a părut că nu 
stăpâneam suficient 
materia care trebuia 
predată 

13% 13% 13% 

Mi s-a părut că nu 
reușeam să le explic 
cum trebuie elevilor 
anumite lucruri 

36% 41% 38% 

Mi s-a părut dificil să 
mențin disciplina și 
interesul elevilor 
pentru lecție în timpul 
orei 

34% 31% 33% 

Altceva. Ce anume? 17% 15% 17% 

Total 100% 100% 100% 

 

 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

Considerați că 
pregătirea dvs. de 
specialitate v-a ajutat 
când ați început cariera 
didactică? 

În foarte mare măsură 53% 53% 53% 

În mare măsură 36% 37% 37% 

În mică măsură 9% 8% 8% 
În foarte mică măsură 1% 2% 2% 
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:

Care este principala problemă cu care v-ați confruntat când 
ați început activitatea didactică, în școală/liceu?

Mi s-a părut că nu stăpâneam suficient materia care trebuia predată

Mi s-a părut că nu reușeam să le explic cum trebuie elevilor anumite lucruri

Mi s-a părut dificil să mențin disciplina și interesul elevilor pentru lecție în timpul orei

Altceva. Ce anume?



Total 100% 100% 100% 

 

 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

Care considerați că ar fi 
ponderea ideală a 
diferitelor tipuri de 
discipline în cadrul 
formării inițiale? 

25% discipline de 
specialitate / 50% 
didactici de specialitate 
/ 25% psihopedagogie 

15% 19% 17% 

50% discipline de 
specialitate / 25% 
didactici de specialitate 
/ 25% psihopedagogie 

51% 45% 49% 

25% discipline de 
specialitate / 25% 
didactici de specialitate 
/ 50% psihopedagogie 

9% 9% 9% 

33,3% discipline de 
specialitate / 33,3% 
didactici de specialitate 
/ 33,3% psihopedagogie 

25% 27% 26% 

Total 100% 100% 100% 
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Considerați că pregătirea dvs. de specialitate v-a ajutat când 
ați început cariera didactică?

În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură În foarte mică măsură



 

 

    Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

    Urban Rural 
Considerați că ar fi utilă 
introducerea stagiului 
practic cu durata de un 
an școlar, realizat într-o 
unitate de învățământ, 
sub coordonarea unui 
profesor mentor, așa 
cum prevede Legea 
Educației Naționale din 
2011? 

Da 85% 82% 84% 

Nu 15% 18% 16% 

Total 100% 100% 100% 
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:
Care considerați că ar fi ponderea ideală a diferitelor tipuri de discipline în 

cadrul formării inițiale?

25% discipline de specialitate / 50% didactici de specialitate / 25% psihopedagogie

50% discipline de specialitate / 25% didactici de specialitate / 25% psihopedagogie

25% discipline de specialitate / 25% didactici de specialitate / 50% psihopedagogie

33,3% discipline de specialitate / 33,3% didactici de specialitate / 33,3% psihopedagogie



 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

În ce măsură 
considerați cursurile de 
formare continuă utile 
pentru dvs.? 

În foarte mare măsură 27% 28% 27% 

În mare măsură 44% 48% 45% 

În mică măsură 20% 18% 19% 
În foarte mică măsură 9% 6% 8% 

Total 100% 100% 100% 
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sub coordonarea unui profesor mentor, așa cum prevede 
Legea Educației Naționale din 2011?
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:

În ce măsură considerați cursurile de formare continuă utile 
pentru dvs.?

În foarte mare măsură În mare măsură În mică măsură În foarte mică măsură



  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

Ne puteți preciza de 
ce? 

Conținutul acestor 
cursuri nu ajută în 
activitatea curentă cu 
elevii 

48% 46% 47% 

Când am participat la 
astfel de cursuri, am 
fost mai degrabă 
nemulțumit(ă) de 
formatorii care l-au 
susținut 

21% 18% 20% 

Nu prea avem acces sau 
nu prea aflăm când se 
organizează cursuri de 
formare continuă 

5% 7% 6% 

Prefer să mă 
documentez 
singur/singură pentru a 
îmi asigura formarea 
continuă 

24% 28% 25% 

Nu am participat 
niciodată la astfel de 
cursuri 

1% 2% 1% 

Total 100% 100% 100% 
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:

Ne puteți preciza de ce?

Conținutul acestor cursuri nu ajută în activitatea curentă cu elevii

Când am participat la astfel de cursuri, am fost mai degrabă nemulțumit(ă) de formatorii care l-au 

susținut

Nu prea avem acces sau nu prea aflăm când se organizează cursuri de formare continuă

Prefer să mă documentez singur/singură pentru a îmi asigura formarea continuă

Nu am participat niciodată la astfel de cursuri



 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

Ați urmat cursurile de 
formare continuă: 

la solicitarea conducerii 
școlii 

4% 5% 4% 

din proprie inițiativă 52% 50% 51% 

pentru a dobândi 
credite transferabile 

22% 19% 21% 

din nevoia de a dobândi 
competențe pe care nu 
le aveam 

19% 22% 20% 

nu am avut 
posibilitatea să particip 
la cursuri de formare 
continuă 

3% 3% 3% 

nu am dorit să urmez 
cursuri de formare 
continuă 

1% 1% 1% 

Total 100% 100% 100% 

 

 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 
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:

Ați urmat cursurile de formare continuă:

la solicitarea conducerii școlii

din proprie inițiativă

pentru a dobândi credite transferabile

din nevoia de a dobândi competențe pe care nu le aveam

nu am avut posibilitatea să particip la cursuri de formare continuă

nu am dorit să urmez cursuri de formare continuă



Urban Rural 

Cât de des ați participat 
la cursuri de formare 
continuă? 

O dată pe an (an școlar) 
sau mai des 

61% 54% 58% 

O dată la doi ani 18% 19% 18% 

O dată la trei ani 6% 8% 7% 

O dată la patru ani 4% 5% 4% 
Mai rar 8% 11% 9% 

Niciodată 3% 3% 3% 

Total 100% 100% 100% 

 

 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

Cât de des credeți că 
este ideal să participe 
un cadru didactic la 
cursuri de formare 
continuă? 

O dată pe an (an școlar) 
sau mai des 

59% 56% 58% 

O dată la doi ani 19% 19% 19% 

O dată la trei ani 5% 6% 6% 

O dată la patru ani 8% 9% 8% 
Mai rar 6% 8% 7% 

Niciodată 2% 1% 2% 

Total 100% 100% 100% 
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Cât de des ați participat la cursuri de formare continuă?

O dată pe an (an școlar) sau mai des O dată la doi ani

O dată la trei ani O dată la patru ani

Mai rar Niciodată



 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

Câtă încredere aveți în 
cursurile și programele 
de formare continuă 
organizate de: Casele 
corpului didactic? 

Foarte multă 23% 28% 25% 

Multă 44% 49% 46% 

Puțină 23% 16% 21% 
Foarte puțină 11% 7% 9% 

Total 100% 100% 100% 
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:
Cât de des credeți că este ideal să participe un cadru didactic 

la cursuri de formare continuă?

O dată pe an (an școlar) sau mai des O dată la doi ani

O dată la trei ani O dată la patru ani

Mai rar Niciodată
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:

Câtă încredere aveți în cursurile și programele de formare 
continuă organizate de: Casele corpului didactic?

Foarte multă Multă Puțină Foarte puțină



  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

Câtă încredere aveți în 
cursurile și programele 
de formare continuă 
organizate de: 
Universități 
acreditate/facultăți? 

Foarte multă 37% 38% 38% 

Multă 47% 49% 48% 
Puțină 12% 10% 11% 

Foarte puțină 4% 3% 3% 

Total 100% 100% 100% 
 

 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

Câtă încredere aveți în 
cursurile și programele 
de formare continuă 
organizate de: 
Organizații non-
guvernamentale? 

Foarte multă 14% 13% 13% 
Multă 45% 47% 46% 

Puțină 30% 31% 30% 

Foarte puțină 11% 10% 11% 

Total 100% 100% 100% 
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Câtă încredere aveți în cursurile și programele de formare 
continuă organizate de: Universități acreditate/facultăți?

Foarte multă Multă Puțină Foarte puțină



 

 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

Câtă încredere aveți în 
cursurile și programele 
de formare continuă 
organizate de: Firme 
care organizează 
traininguri, cursuri etc.? 

Foarte multă 13% 13% 13% 
Multă 43% 43% 43% 

Puțină 32% 32% 32% 

Foarte puțină 12% 11% 12% 

Total 100% 100% 100% 
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Câtă încredere aveți în cursurile și programele de formare 
continuă organizate de: Organizații non-guvernamentale?

Foarte multă Multă Puțină Foarte puțină
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Câtă încredere aveți în cursurile și programele de formare 
continuă organizate de: Firme care organizează traininguri, 

cursuri etc.?

Foarte multă Multă Puțină Foarte puțină



 

  Mediul de rezidență în care 
se află școala: 

Total 

Urban Rural 

Câtă încredere aveți în 
cursurile și programele 
de formare continuă 
organizate de: Centrul 
Național de Politici și 
Evaluare în Educație? 

Foarte multă 22% 19% 21% 

Multă 46% 49% 47% 
Puțină 22% 24% 23% 

Foarte puțină 10% 8% 9% 

Total 100% 100% 100% 
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:

Câtă încredere aveți în cursurile și programele de formare 
continuă organizate de: Centrul Național de Politici și 

Evaluare în Educație?

Foarte multă Multă Puțină Foarte puțină



  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

După cum știm, 
cariera didactica este 
organizata in trei 
trepte: definitivat, 
gradul al II-lea, gradul 
I. Considerați ca acest 
format îi motivează pe 
profesori să se 
perfecționeze? 

Sistemul funcționează 
bine și nu trebuie 
schimbat 

44% 41% 46% 35% 43% 53% 52% 46% 45% 

Sunt prea multe grade 
de obținut, iar 
parcursul de carieră 
este unul greoi 

10% 6% 9% 16% 14% 14% 11% 14% 13% 

Sunt prea puține 
grade de obținut și 
după gradul I sistemul 
nu te mai motivează 

9% 8% 8% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 

Gradele didactice au 
relevanță scăzută 
pentru nivelul 
pregătirii profesionale 

37% 45% 36% 43% 37% 27% 30% 33% 35% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 



română matematică istorie limbi 
străine 

cel puțin 
două 

(română, 
matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

În ce măsură credeți 
că ar trebui să fie 
decisiv în evoluția în 
carieră a unui 
profesor: Evaluarea 
pregătirii de 
specialitate? 

În foarte mare măsură 58% 59% 61% 55% 62% 50% 50% 53% 54% 
În mare măsură 34% 34% 33% 38% 38% 43% 40% 39% 38% 
În mică măsură 6% 5% 4% 4%   4% 7% 5% 5% 
În foarte mică măsură 2% 2% 2% 2%   3% 3% 3% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

În ce măsură credeți 
că ar trebui să fie 
decisiv în evoluția în 

În foarte mare măsură 56% 53% 58% 55% 58% 56% 50% 48% 52% 
În mare măsură 35% 39% 35% 39% 40% 38% 42% 42% 40% 
În mică măsură 7% 5% 4% 4% 2% 4% 6% 7% 6% 



carieră a unui 
profesor: Evaluarea 
pregătirii în didactica 
specialității? 

În foarte mică măsură 2% 2% 2% 2%   2% 2% 3% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

În ce măsură credeți că 
ar trebui să fie decisiv 
în evoluția în carieră a 
unui profesor: 
Evaluarea pregătirii 
psihopedagogice? 

În foarte mare măsură 53% 45% 56% 50% 61% 57% 51% 47% 50% 
În mare măsură 39% 43% 33% 40% 31% 35% 39% 42% 40% 
În mică măsură 7% 10% 8% 7% 6% 6% 8% 8% 8% 
În foarte mică măsură 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 



română matematică istorie limbi 
străine 

cel puțin 
două 

(română, 
matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

În ce măsură credeți că 
ar trebui să fie decisiv 
în evoluția în carieră a 
unui profesor: 
Implicarea în 
proiectele școlii, 
activități 
extracurriculare, 
prezență publică și 
implicare în 
comunitate? 

În foarte mare măsură 30% 17% 36% 23% 36% 40% 31% 28% 28% 
În mare măsură 48% 40% 45% 48% 34% 48% 49% 47% 47% 
În mică măsură 17% 30% 12% 23% 24% 10% 15% 19% 19% 
În foarte mică măsură 5% 13% 7% 7% 6% 3% 5% 6% 6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

În foarte mare măsură 43% 38% 49% 37% 41% 52% 43% 42% 42% 



În ce măsură credeți 
că ar trebui să fie 
decisiv în evoluția în 
carieră a unui 
profesor: Progresul 
elevilor pe parcursul 
anului școlar? 

În mare măsură 46% 46% 41% 49% 49% 41% 45% 45% 46% 
În mică măsură 8% 12% 8% 11% 10% 6% 9% 10% 10% 
În foarte mică măsură 2% 4% 2% 3%   1% 3% 3% 3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

În ce măsură credeți 
că ar trebui să fie 
decisiv în evoluția în 
carieră a unui 
profesor: Rezultatele 
elevilor la evaluările 
naționale (clasele a VI-
a, a VIII-a, a XII-a)? 

În foarte mare măsură 27% 22% 31% 22% 29% 36% 21% 28% 26% 
În mare măsură 50% 45% 43% 46% 47% 48% 45% 45% 46% 
În mică măsură 17% 25% 20% 25% 20% 13% 23% 20% 21% 
În foarte mică măsură 6% 8% 6% 7% 4% 2% 11% 6% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 



  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

În ce măsură credeți 
că ar trebui să fie 
decisiv în evoluția în 
carieră a unui 
profesor: Rezultatele 
elevilor la concursuri 
școlare? 

În foarte mare măsură 16% 11% 19% 16% 12% 30% 15% 20% 18% 
În mare măsură 44% 34% 49% 42% 51% 47% 44% 44% 43% 
În mică măsură 32% 40% 25% 31% 24% 20% 30% 28% 29% 
În foarte mică măsură 9% 15% 8% 10% 12% 3% 11% 8% 9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

În ce măsură 
contribuie 
școala/liceul în care 

În foarte mare măsură 19% 18% 21% 20% 33% 29% 19% 23% 21% 
În mare măsură 38% 37% 41% 41% 24% 32% 41% 40% 39% 
În mică măsură 27% 27% 25% 25% 27% 22% 27% 24% 25% 



lucrați la dezvoltarea 
dvs. profesională? 

În foarte mică măsură 16% 18% 14% 15% 16% 17% 14% 14% 15% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

Ce ar putea face în 
plus școala/liceul în 
care lucrați ca să vă 
ajute în acest sens? 

Să ofere un mediu de 
lucru mai prietenos 

7% 7% 6% 5% 10% 8% 8% 8% 7% 

Să degreveze 
profesorii de activități 
administrative și 
activități 
extracurriculare 
nenecesare 

50% 55% 40% 48% 47% 29% 42% 38% 43% 

Să ofere profesorilor 
mai multe oportunități 
(proiecte, 
parteneriate, 
publicare) 

18% 16% 22% 24% 18% 19% 19% 21% 20% 



Să ofere profesorilor 
mai multe resurse 
(cărți, reviste de 
specialitate, baze de 
date, echipamente 
etc.) 

25% 23% 32% 24% 25% 44% 31% 33% 30% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

Ce tip de 
perfecționare credeți 
că ajută cel mai bine 
evoluția în cariera 
didactică? 

Studiul individual și 
autoperfecționarea 

22% 33% 26% 21% 25% 20% 19% 25% 24% 

Urmarea unor 
programe universitare 
de tip master, doctorat 
etc. la o universitate 
acreditată 

16% 16% 16% 13% 19% 10% 10% 14% 13% 

Programele/cursurile 
de formare continuă 
organizate de 
școală/inspectorat/Casa 
corpului didactic 

33% 27% 31% 30% 35% 47% 43% 33% 34% 



Participarea la 
traininguri, 
workshopuri etc. 
relevante, organizate 
de firme, ong-uri 

29% 24% 27% 36% 21% 23% 28% 28% 29% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

Pregătirea inițială a 
dvs. pentru cariera 
didactică s-a bazat pe: 

Modulul 
psihopedagogic urmat 
în timpul facultății sau 
ulterior 

76% 79% 83% 85% 90% 61% 57% 77% 75% 

Alte forme de 
pregătire 
psihopedagogică 

22% 17% 14% 12% 10% 37% 42% 20% 23% 

Nu am beneficiat de 
nicio formă de 
pregătire 
psihopedagogică 

2% 5% 3% 2%   1% 1% 3% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 



 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

În ce măsură 
conținutul formării 
inițiale v-a pregătit 
pentru cariera de 
cadru didactic: 
Disciplinele de 
specialitate? 

Foarte mare 46% 42% 54% 42% 56% 60% 55% 51% 50% 
Mare 37% 33% 29% 33% 26% 32% 37% 35% 35% 
Mică 12% 16% 12% 16% 16% 7% 7% 10% 11% 
Foarte mică 5% 8% 4% 9% 2% 1% 2% 4% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

Foarte mare 27% 20% 28% 22% 27% 57% 55% 35% 35% 



În ce măsură 
conținutul formării 
inițiale v-a pregătit 
pentru cariera de 
cadru didactic: 
Disciplinele 
psihopedagogice? 

Mare 40% 40% 37% 37% 43% 36% 37% 42% 40% 
Mică 23% 25% 25% 28% 20% 6% 6% 17% 18% 
Foarte mică 9% 16% 10% 13% 10% 0% 2% 5% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

În ce măsură 
conținutul formării 
inițiale v-a pregătit 
pentru cariera de 
cadru didactic: 
Disciplinele de 
didactică a 
specializării? 

Foarte mare 33% 31% 37% 33% 36% 60% 57% 42% 42% 
Mare 41% 41% 39% 37% 38% 33% 36% 40% 39% 
Mică 19% 20% 18% 21% 20% 7% 6% 13% 14% 
Foarte mică 7% 8% 7% 9% 6% 0% 2% 4% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 



  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

În ce măsură 
conținutul formării 
inițiale v-a pregătit 
pentru cariera de 
cadru didactic: 
Practica pedagogică? 

Foarte mare 44% 42% 42% 38% 42% 77% 76% 52% 52% 
Mare 29% 30% 33% 29% 20% 16% 17% 29% 27% 
Mică 18% 19% 14% 20% 22% 5% 5% 13% 14% 
Foarte mică 10% 9% 10% 13% 16% 2% 2% 7% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

Care este principala 
problemă cu care v-ați 
confruntat când ați 
început activitatea 

Mi s-a părut că nu 
stăpâneam suficient 
materia care trebuia 
predată 

14% 11% 9% 7% 19% 23% 11% 14% 13% 



didactică, în 
școală/liceu? 

Mi s-a părut că nu 
reușeam să le explic 
cum trebuie elevilor 
anumite lucruri 

40% 47% 47% 33% 35% 29% 42% 36% 38% 

Mi s-a părut dificil să 
mențin disciplina și 
interesul elevilor 
pentru lecție în timpul 
orei 

28% 28% 27% 45% 28% 35% 28% 33% 33% 

Altceva. Ce anume? 18% 14% 18% 15% 19% 13% 19% 17% 17% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

Considerați că 
pregătirea dvs. de 
specialitate v-a ajutat 
când ați început 
cariera didactică? 

În foarte mare măsură 51% 50% 53% 48% 58% 54% 56% 56% 54% 
În mare măsură 39% 35% 38% 37% 33% 38% 37% 35% 36% 
În mică măsură 8% 13% 7% 12% 8% 7% 6% 8% 8% 
În foarte mică măsură 2% 2% 2% 3% 2% 1% 1% 2% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 



 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

Care considerați că ar 
fi ponderea ideală a 
diferitelor tipuri de 
discipline în cadrul 
formării inițiale? 

25% discipline de 
specialitate / 50% 
didactici de 
specialitate / 25% 
psihopedagogie 

15% 15% 12% 15% 22% 24% 23% 14% 16% 

50% discipline de 
specialitate / 25% 
didactici de 
specialitate / 25% 
psihopedagogie 

53% 63% 59% 51% 53% 34% 29% 54% 50% 

25% discipline de 
specialitate / 25% 
didactici de 
specialitate / 50% 
psihopedagogie 

6% 3% 8% 9% 10% 11% 13% 9% 9% 

33,3% discipline de 
specialitate / 33,3% 
didactici de 
specialitate / 33,3% 
psihopedagogie 

25% 19% 21% 26% 16% 31% 35% 23% 25% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 



 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

Considerați că ar fi 
utilă introducerea 
stagiului practic cu 
durata de un an școlar, 
realizat într-o unitate 
de învățământ, sub 
coordonarea unui 
profesor mentor, așa 
cum prevede Legea 
Educației Naționale 
din 2011? 

Da 88% 85% 83% 86% 79% 88% 85% 81% 84% 
Nu 12% 15% 17% 14% 21% 12% 15% 19% 16% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 



română matematică istorie limbi 
străine 

cel puțin 
două 

(română, 
matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

În ce măsură 
considerați cursurile 
de formare continuă 
utile pentru dvs.? 

În foarte mare măsură 24% 16% 28% 29% 38% 32% 29% 29% 27% 
În mare măsură 49% 43% 39% 41% 31% 51% 49% 44% 45% 
În mică măsură 20% 28% 22% 21% 23% 13% 16% 18% 19% 
În foarte mică măsură 7% 13% 11% 8% 8% 4% 6% 9% 8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

Ne puteți preciza de 
ce? 

Conținutul acestor 
cursuri nu ajută în 
activitatea curentă cu 
elevii 

42% 55% 44% 46% 57% 48% 39% 50% 48% 



Când am participat la 
astfel de cursuri, am 
fost mai degrabă 
nemulțumit(ă) de 
formatorii care l-au 
susținut 

23% 14% 20% 26% 21% 17% 21% 18% 20% 

Nu prea avem acces 
sau nu prea aflăm 
când se organizează 
cursuri de formare 
continuă 

5% 4% 4% 4% 14% 13% 8% 5% 6% 

Prefer să mă 
documentez 
singur/singură pentru 
a îmi asigura formarea 
continuă 

29% 26% 32% 23% 7% 22% 30% 24% 26% 

Nu am participat 
niciodată la astfel de 
cursuri 

1% 1%   2%     1% 2% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 



Ați urmat cursurile de 
formare continuă: 

la solicitarea 
conducerii școlii 

4% 5% 4% 5%   3% 2% 4% 4% 

din proprie inițiativă 53% 49% 48% 51% 61% 54% 53% 50% 51% 
pentru a dobândi 
credite transferabile 

20% 26% 24% 23% 20% 20% 22% 20% 21% 

din nevoia de a 
dobândi competențe 
pe care nu le aveam 

21% 16% 22% 18% 16% 19% 19% 21% 20% 

nu am avut 
posibilitatea să 
particip la cursuri de 
formare continuă 

1% 2%   1% 4% 4% 2% 4% 3% 

nu am dorit să urmez 
cursuri de formare 
continuă 

0% 2% 2% 2%   0% 1% 1% 1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

O dată pe an (an 
școlar) sau mai des 

65% 53% 55% 60% 54% 67% 63% 55% 58% 



Cât de des ați 
participat la cursuri de 
formare continuă? 

O dată la doi ani 19% 21% 20% 18% 21% 13% 18% 19% 19% 
O dată la trei ani 7% 6% 9% 7% 12% 4% 6% 7% 6% 
O dată la patru ani 2% 6% 6% 5%   4% 3% 5% 4% 
Mai rar 6% 10% 9% 7% 10% 8% 8% 11% 9% 
Niciodată 1% 4% 0% 3% 4% 3% 2% 4% 3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

Cât de des credeți că 
este ideal să participe 
un cadru didactic la 
cursuri de formare 
continuă? 

O dată pe an (an 
școlar) sau mai des 

60% 46% 46% 63% 57% 73% 60% 57% 58% 

O dată la doi ani 22% 21% 23% 20% 18% 11% 19% 20% 20% 
O dată la trei ani 6% 7% 6% 4% 6% 5% 6% 6% 6% 
O dată la patru ani 6% 14% 13% 7% 6% 5% 8% 8% 8% 
Mai rar 5% 10% 8% 5% 10% 4% 6% 7% 7% 
Niciodată 1% 2% 4% 2% 2% 1% 1% 3% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 



  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

Câtă încredere aveți în 
cursurile și programele 
de formare continuă 
organizate de: Casele 
corpului didactic? 

Foarte multă 22% 19% 23% 23% 33% 33% 31% 23% 24% 
Multă 47% 39% 44% 43% 45% 50% 49% 45% 45% 
Puțină 22% 28% 20% 21% 16% 12% 15% 22% 21% 
Foarte puțină 8% 14% 13% 12% 6% 5% 5% 10% 10% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

Câtă încredere aveți în 
cursurile și programele 
de formare continuă 

Foarte multă 37% 32% 44% 36% 53% 42% 36% 39% 38% 
Multă 50% 49% 42% 49% 35% 48% 50% 47% 48% 
Puțină 10% 13% 12% 10% 10% 7% 12% 11% 11% 



organizate de: 
Universități 
acreditate/facultăți? 

Foarte puțină 3% 7% 2% 5% 2% 2% 2% 3% 3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

Câtă încredere aveți în 
cursurile și programele 
de formare continuă 
organizate de: 
Organizații non-
guvernamentale? 

Foarte multă 12% 9% 10% 16% 15% 18% 14% 14% 14% 
Multă 47% 38% 42% 47% 43% 51% 50% 45% 46% 
Puțină 31% 36% 34% 27% 30% 25% 28% 30% 30% 
Foarte puțină 10% 17% 14% 10% 11% 6% 8% 12% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 



română matematică istorie limbi 
străine 

cel puțin 
două 

(română, 
matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

Câtă încredere aveți în 
cursurile și programele 
de formare continuă 
organizate de: Firme 
care organizează 
traininguri, cursuri 
etc.? 

Foarte multă 11% 11% 9% 15% 16% 14% 13% 13% 13% 
Multă 43% 40% 37% 45% 30% 47% 46% 43% 43% 
Puțină 34% 31% 34% 29% 37% 31% 33% 31% 32% 
Foarte puțină 12% 18% 19% 10% 16% 8% 8% 13% 12% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

  Disciplina predata Total 
română matematică istorie limbi 

străine 
cel puțin 

două 
(română, 

matematică, 
istorie, limbi 

străine) 

preșcolar primar altă 
disciplină 

Câtă încredere aveți în 
cursurile și programele 
de formare continuă 

Foarte multă 27% 21% 21% 22% 17% 23% 22% 19% 21% 
Multă 48% 43% 46% 43% 52% 49% 50% 47% 47% 
Puțină 20% 25% 21% 25% 15% 22% 21% 24% 23% 



organizate de: Centrul 
Național de Politici și 
Evaluare în Educație? 

Foarte puțină 6% 11% 12% 11% 15% 6% 6% 11% 9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 



 

4. Caracteristicile sociodemografice ale persoanelor care formează eșantionul 

Sex 
Frecvență % din 

total 

general 

% din 

răspunsuri 

valide 

Masculin 789 8 13 

Feminin 5326 51 87 

Total răspunsuri valide 6115 59 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

4266 41   

Total general 10381 100   
 

 

Ultima școală absolvită 
Frecvență % din 

total 

general 

% din 

răspunsuri 

valide 

Licență 3027 29 48 

Masterat 2790 27 44 

Doctorat 227 2 4 

Încă student/studentă 56 1 1 

Altă situație 181 2 3 

Total răspunsuri valide 6281 61 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

4100 39   

Total general 10381 100   
 

 

Mediul de rezidență în care 
se află școala 

Frecvență % din 

total 

general 

% din 

răspunsuri 

valide 

Urban 4017 39 64 

Rural 2247 22 36 

Total răspunsuri valide 6264 60 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

4117 40   

Total general 10381 100   
 



 

La ce nivel de școlaritate 
predați? 

Frecvență % din 

total 

general 

% din 

răspunsuri 

valide 

Gimnaziu 3581 34 63 

Liceu 1859 18 33 

Învățământ profesional sau 

dual 

216 2 4 

Total răspunsuri valide 5656 54 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

4725 46   

Total general 10381 100   
 

 

Predați ca: 
Frecvență % din 

total 

general 

% din 

răspunsuri 

valide 

Titular 5108 49 83 

Suplinitor 1014 10 17 

Total răspunsuri valide 6122 59 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

4259 41   

Total general 10381 100   
 

 

Grad didactic obținut 
Frecvență % din 

total 

general 

% din 

răspunsuri 

valide 

Definitivat 1085 10 18 

Gradul 2 904 9 15 

Gradul 1 3658 35 60 

Altă situație. Care? 453 4 7 

Total răspunsuri valide 6100 59 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

4281 41   

Total general 10381 100   
 



 

Județul în care se află 
școala în care predați 

Frecvență % din 

total 

general 

% din 

răspunsuri 

valide 

Alba 201 1.9 3.5 

Arad 191 1.8 3.4 

Argeș 1340 12.9 23.6 

Bacău 6 0.1 0.1 

Bihor 8 0.1 0.1 

Bistrița Năsăun 23 0.2 0.4 

Botoșani 97 0.9 1.7 

Brăila 13 0.1 0.2 

Brașov 173 1.7 3.0 

București 299 2.9 5.3 

Buzău 19 0.2 0.3 

Călărași 130 1.3 2.3 

Caraș Severin 170 1.6 3.0 

Cluj 24 0.2 0.4 

Constanța 340 3.3 6.0 

Covasna 1 0.0 0.0 

Dâmbovița 318 3.1 5.6 

Dolj 3 0.0 0.1 

Galați 187 1.8 3.3 

Giurgiu 203 2.0 3.6 

Gorj 4 0.0 0.1 

Hunedoara 4 0.0 0.1 

Ialomița 2 0.0 0.0 

Iași 204 2.0 3.6 

Ilfov 33 0.3 0.6 

Maramureș 3 0.0 0.1 

Mehedinți 1 0.0 0.0 

Mureș 305 2.9 5.4 

Neamț 4 0.0 0.1 

Olt 37 0.4 0.7 

Prahova 524 5.0 9.2 

Sălaj 1 0.0 0.0 

Satu Mare 2 0.0 0.0 

Sibiu 4 0.0 0.1 

Suceava 243 2.3 4.3 

Teleorman 4 0.0 0.1 

Timiș 147 1.4 2.6 



Tulcea 207 2.0 3.6 

Vâlcea 69 0.7 1.2 

Vaslui 5 0.0 0.1 

Vrancea 131 1.3 2.3 

Total răspunsuri valide 5680 54.7 100.0 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

4701 45.3   

Total general 10381 100.0   
 

 

Vechime în învățământ în 
ani 

Frecvență % din 

total 

general 

% din 

răspunsuri 

valide 

0-4.99 ani 688 7 11 

5-9.99 ani 566 5 9 

10-14.99 ani 716 7 12 

15-19.99 ani 1004 10 17 

20-24.99 ani 1219 12 20 

25+ ani 1836 18 30 

Total răspunsuri valide 6029 58 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

4352 42   

Total general 10381 100   
 

 

Vechime în instituție în ani 
Frecvență % din 

total 

general 

% din 

răspunsuri 

valide 

0-4.99 ani 1438 14 24 

5-9.99 ani 1014 10 17 

10-14.99 ani 1140 11 19 

15-19.99 ani 779 8 13 

20-24.99 ani 740 7 12 

25+ ani 844 8 14 

Total răspunsuri valide 5955 57 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste 
intrebare) 

4426 43   

Total general 10381 100   
 



 

Disciplina predată 

Frecvență % din 

total 

general 

% din 

răspunsuri 

valide 

română 748 7.2 13 

matematică 443 4.3 8 

istorie 213 2.1 4 

limbi străine 682 6.6 12 

cel puțin două (română, matematică, istorie, limbi 

străine) 52 0.5 1 

preșcolar 287 2.8 5 

primar 830 8 15 

altă disciplină 2463 23.7 43 

Total răspunsuri valide 5718 55.1 100 

Raspuns lipsa (a sarit peste intrebare) 
4663 44.9   

Total general 10381 100   
 

 

 

 

 


