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Prefață
Este unanim recunoscut faptul că şcoală reprezintă o comunitate de elevi,
părinţi şi cadre didactice, iar imaginea, renumele şi prestigiul ei sunt făurite şi
perpetuate, în primul rând, de pedagogi. Deşi resursele fizice ale unei şcoli − amplasarea geografică, clădirile, sălile de clasă, dotările etc. − sunt şi ele importante, anume nivelul de pregătire, calificarea, devotamentul, integritatea academică şi ţinuta morală a personalului din învăţământ dau viaţă şcolii.
Pornind de la aceste considerente, noul Cod al educaţiei, spre deosebire de
fosta Lege a învăţământului, care a fost în vigoare în perioada anilor 1995-2014,
include mai multe prevederi explicite referitoare la resursele umane din învăţământ. Codul extinde categoriile de personal cu funcţii didactice, introduce o
nouă categorie de personal − cadrele didactice auxiliare şi, ceea ce este cu mult
mai important, include stipulări foarte detaliate referitoare la formarea profesională, evaluarea şi promovarea în carieră a angajaţilor din învăţământ.
Ideea de bază, pe care legiuitorii au încercat să o materializeze în Cod, constă în evaluarea şi promovarea cadrelor didactice şi a celor de conducere din
învăţământ în bază de performanţă. Evident, termenul performanţă din Codul
educaţiei nu se reduce doar la rezultatele învăţării, demonstrate de elev la sfârşitul unei anumite perioade de studii. Acest termen include în egală măsură şi
progresul demonstrat de elev pe durata perioadei de studii în cauză, şi oportunităţile oferite de cadrul didactic elevului, pentru ca el să-şi valorifice în volum
deplin capabilităţile de care dispune, şi eficienţa interacţiunii cadrului didactic
cu părinţii şi comunitatea.
În condiţiile unui învăţământ modern, angajarea, evaluarea şi promovarea
cadrelor didactice şi a celor de conducere pot fi efectuate doar în baza unor
standarde de competenţă. Autorii proiectelor de documente incluse în această
lucrare au depus eforturi considerabile pentru a analiza şi a generaliza experienţa ţărilor cu mari tradiţii în elaborarea şi implementarea unor astfel de standarde, în identificarea competenţelor profesionale de bază pe care trebuie să le
aibă un pedagog, în definirea descriptorilor ce vor facilita evaluarea nivelului de
stăpânire a acestor competenţe.
Reprezentând produsul colectiv al unor grupuri reprezentative de lucru, formate din specialişti în domeniu, fiind supuse unor ample dezbateri publice şi
analizate detaliat de societatea civilă, încorporând opiniile tuturor actorilor interesaţi în reuşita educaţiei, proiectele de standarde constituie un pas decisiv
în modernizarea şi eficientizarea învăţământului general din ţara noastră. Ele
oferă dascălilor din sălile de clasă, conducătorilor de şcoli, factorilor de decizie
din organele locale şi centrale de specialitate din domeniul învăţământului un
instrumentar efectiv, care va racorda învăţământul moldovenesc la necesităţile
beneficiarilor direcţi ai educaţiei − elevilor, părinţilor, comunităţilor.
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Este cunoscut faptul că bunele intenţii şi marile proiecte sunt cu mult mai
măreţe decât transpunerile lor în viaţa reală. Am dori să credem că proiectele de
documente incluse în această lucrare vor deveni o excepţie de la această regulă, întrucât dezvoltarea în continuare a învăţământului moldovenesc, integrarea
lui în spaţiul european al învăţării, creşterea rolului şi nivelului de implicare a
părinţilor în viaţa şcolii sunt de neconceput fără implementarea unor politici
educaţionale ce ar avea drept scop profesionalizarea ocupaţiilor pedagogice şi a
celor de management educaţional.
Din numele autorilor,
dr. hab., prof. univ. Anatol Gremalschi,
Institutul de Politici Publice
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1. Cadrul de referinţă al standardelor profesionale
ale cadrelor didactice din învățământul primar,
gimnazial şi liceal
Coordonare:
Nicolaescu-Onofrei Liliana
Dr. conf. cerc. Cara Angela, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Autori:
Dr. conf. cerc. Cara Angela, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Caragi Larisa, LT „Emil Nicula”, s. Mereni, Anenii Noi
Dr. Cerbuşca Pavel, Liceul Academiei de Ştiinţe din Moldova
Chicu Valentina, Ministerul Educaţiei
Dr. conf. Cincilei Cornelia, Programul Educaţional „Pas cu Pas”
Condrea Ion, LT „Ion Inculeţ”, s. Vorniceni, Străşeni
Dr. conf. Cosovan Olga, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău
Duca Cristina, Ministerul Educaţiei
Eşanu Rodica, LT „Columna”, Chişinău
Jitari Mariana, LT „Spiru Haret”, Chişinău
Nicolaescu-Onofrei Liliana, Ministerul Educaţiei
Dr. Rusnac Virginia, Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică
Consultant internaţional:
dr. Sergij Gabršček, Slovenia
Lucrarea a fost elaborată în cadrul Proiectului ”Educația în Republica Moldova − competențe pentru prezent și viitor”. Această inițiativă este parte a Proiectului de sprijin pentru reforma educației în Republica Moldova (OSF-SUPREM),
susținut de către Fundaţiile pentru o Societate Deschisă, prin intermediul Fundației Soros-Moldova.

1.1. Reperele conceptuale ale cadrului de referinţă
Cadrul de referinţă pentru standardele profesionale ale cadrelor didactice
din învățământul general constituie o descriere detaliată şi profundă a standardelor, care include descriptori pentru fiecare indicator, acest format oferind posibilitatea unei înţelegeri clare a aşteptărilor faţă de cadrul didactic în atingerea
standardelor.
Descriptorii, în contextul indicatorilor, reprezintă o descriere a unor operaţii/ acţiuni concrete, specifice unui aspect al indicatorului respectiv. Descriptorii
sunt prezentaţi pe trei niveluri: nivelul de bază, nivelul avansat, nivelul performant. Descriptorii sunt orientaţi la măsurarea manifestării calitative a indicatorului respectiv.
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Aşadar, indicatorii şi descriptorii reprezintă sursa informaţională privind
funcţionalitatea şi eficienţa standardului respectiv, dar şi sursa de elaborare a
diferitor instrumente de evaluare/ monitorizare a acţiunilor/ activităţii cadrului
didactic, raportate la standarde profesionale.
Cadrul de referinţă a Standardelor profesionale ale cadrelor didactice din învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal se aplică:
− de către cadrele didactice, pentru autoevaluarea activităţii, elaborarea planurilor individuale de dezvoltare profesională;
− de către evaluatorii externi, pentru determinarea nivelului calităţii activităţii
cadrului didactic, elaborarea instrumentelor de evaluare-diagnostic pe fiecare
dintre dimensiunile standardelor; elaborarea recomandărilor pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;
− de către instituţiile abilitate în formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice, pentru conceperea planurilor de învăţământ în cadrul formării iniţiale şi a
planurilor stagiilor de formare continuă a cadrelor didactice, elaborarea suportului curricular pentru respectivele activităţi.
▪ Aplicarea standardelor în procesul autoevaluării
Standardele constituie, mai întâi de toate, cel mai important reper pentru
cadrele didactice, în vederea realizării autoevaluării competenţelor profesionale
şi a stabilirii obiectivelor personale de creştere profesională. Fiecare domeniu
de competenţă prezintă indicatorii care precizează elementele componente ale
standardelor. Fiecare cadru didactic va putea, prin analiză şi reflecţie asupra propriei prestaţii, să se autoevalueze şi să-şi determine performanţele profesionale,
precum şi necesităţile concrete privind acţiunile concrete, necesare pentru îmbunătăţirea activităţii. Acestea din urmă vor fi fixate, prin obiective măsurabile,
în planul individual de dezvoltare profesională.
▪ Aplicarea standardelor în procesul de evaluare internă şi externă
Standardele profesionale servesc drept bază pentru evaluarea individuală
internă şi externă a cadrelor didactice, realizată în conformitate cu prevederile
art. 45 al Codului educaţiei al Republicii Moldova, prin intermediul instrumentarului şi metodologiei de evaluare internă şi externă, aprobate de către Ministerul Educaţiei. Evaluarea ca proces va fi realizată prin abordare constructivă, cu
determinarea punctelor forte pe fiecare din domeniile standardelor şi stabilirea ariilor în care cadrul didactic evaluat are nevoie de sprijin pentru dezvoltare
profesională şi creşterea performanţei. Evaluarea externă va înlocui procedura
birocratizată şi depăşită de atestare a cadrelor didactice, care minimalizează importanţa activităţii zilnice si a abilităţilor practice ale profesorilor, şi nu reflectă
adecvat competenţele lor reale. Evaluarea externă (o dată la cinci ani) va lua în
considerare rezultatele evaluărilor interne (anuale) şi va putea servi drept bază
pentru deciziile privind acordarea de grade didactice sau stimularea personalului.
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1.2. Standarde, indicatori şi descriptori
Pentru fiecare dintre indicatorii circumscrişi standardelor, se propune un set
de descriptori specificaţi pe niveluri de performanţă: de bază, avansat şi performant.
▪ Nivelul de bază
La acest nivel, cadrul didactic trebuie să demonstreze cunoştinţe specifice
despre diverse teorii şi cercetări relevante în domeniul psihopedagogiei; ale
domeniului şi ale ariei de specializare, astfel având posibilitatea să cunoască
elevii, particularităţile lor; să asigure accesibilitatea conţinuturilor şi utilizarea
individualizată şi diferenţiată a strategiilor de predare-învăţare-evaluare; să demonstreze competenţe de aplicare a curriculumului şi a altor acte normative în
vigoare în proiectarea unui demers educaţional de calitate; să asigure incluziunea şi egalitatea de şanse în organizarea procesului educaţional; să comunice
eficient cu familiile elevilor, demonstrând asumarea responsabilităţii pentru îmbunătăţirea predării, prin dezvoltarea sa profesională continuă.
▪ Nivelul avansat
La acest nivel, cadrul didactic manifestă înţelegere şi gândire critică asupra
dezvoltării în materie de specialitate şi în domeniile curriculare predate; ştie să
utilizeze creativ materialele didactice existente şi să elaboreze altele noi în concordanţă cu necesităţile specifice ale elevilor, în funcţie de condiţiile diversităţii; să valorifice experienţele de învăţare ale tuturor elevilor, asigurând legătura
între conţinuturile predate şi experienţele de viaţă; să diversifice strategiile de
predare-învăţare-evaluare; să facă uz de variate strategii incluzive de implicare şi
motivare a elevilor cu diferite stiluri de învăţare; să se angajeze în evaluarea nu
doar a produsului, ci şi a procesului de învăţare; să realizeze proiecte şcolare cu
comunitatea, orientate spre asigurarea calităţii în educaţie.
▪ Nivelul performant
La acest nivel cadrul didactic are o înţelegere profundă a disciplinei pe care o
predă, cunoaşte evoluţia domeniului, legătura cu alte discipline, precum şi cu lumea reală. Un cadru didactic la nivel performant stăpânește cunoştinţe specializate despre modul în care poate fi abordat fiecare elev, în funcţie de stilul său de
învăţare; ştie cum să ajusteze conţinutul materiei în funcţie de disponibilitatea,
interesul şi profilul de învăţare al elevilor; cum să creeze un mediu stimulativ de
învăţare, care valorifică potenţialul fiecărui elev, astfel încât învăţarea să devină
un proces constructiv. Cadrele didactice aplică o varietate de strategii flexibile
de management al clasei pentru a se asigura că toţi elevii sunt antrenaţi în activităţi relevante de învăţare; proiectează activităţi comune cu persoane-resursă
din comunitate, în realizarea educaţiei economice, financiare şi de ghidare în
carieră a elevilor etc. La acest nivel, cadrul didactic demonstrează o cunoaşterea riguroasă a disciplinei, dar, în acelaşi timp, dezvoltă la elevi capacităţi de
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analiză critică. Cadrul didactic elaborează strategii de cunoaştere a elevilor şi
prezintă colegilor bunele practici acumulate privind lucrul cu diverse categorii
de copii; propune modalităţi de abordare individualizată şi diferenţiată a elevilor
cu diverse stiluri de învăţare; acordă asistenţă colegilor în depăşirea dificultăţilor
metodologice şi eficientizarea demersurilor didactice; propune recomandări şi
participă la dezvoltarea curriculumului disciplinar şi a curriculumului la decizia
şcolii. Cadrul didactic integrează în procesul didactic o diversitate de resurse
educaţionale, care încurajează inovaţia pedagogică; propune modalităţi/ mecanisme de îmbunătăţire a procesului de învăţare şi evaluare, împărtăşeşte experienţe şi bune practici prin care se promovează calitatea în educaţie atât în
rândurile colegilor, elevilor şi familiilor acestora, cât şi ale membrilor comunităţii. De asemenea, cadrul didactic cu o prestaţie la nivel performant se implică
în pregătirea şi realizarea proiectelor naţionale şi internaţionale, informându-și
colegii şi încurajându-le participarea.
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1.1.1. Cunoaşte şi împărtăşeşte concepţia
despre copil şi educaţie promovată la nivel de politici educaţionale ale ţării (centrarea pe cel care învaţă).

Nivel de bază

Nivel performant

1.1.9. Proiectează activităţi pentru valorificarea multiaspectuală a diversităţii
socioculturale reprezentate în clasa de
elevi.

1.2. Demonstrează cu1.2.2. Asigură predarea subiectelor 1.2.3. Încorporează în demersul didactic
1.2.1. Utilizează adecvat conceptele ştiinnoaşterea materiei la disde conţinut având la bază concept şi noutăţile ştiinţifice şi abordările „la zi”
ţifice aferente disciplinei predate.
ciplina predată.
teorii ştiinţifice.
din cadrul disciplinei predate.

1.1.6. Proiectează activităţi în ajuto1.1.3. Cunoaşte particularităţile socioculrul elevilor care au nevoie de sprijin
turale ale elevilor şi ale familiilor acestopentru depăşirea dificultăţilor de sora.
cializare şi învăţare.

1.1.8. Elaborează strategii de cunoaştere a elevilor şi îşi prezintă bunele
practici de lucru cu diverse categorii de
copii în cadrul instituţiei, raionului, în
comunitatea pedagogică din ţară.

1.1.4. Demonstrează cunoaşterea diverselor teorii şi cercetări relevante
1.1.7. Cunoaşte şi aplică adecvat paraîn domeniul psihologiei, pedagogiei
digma educaţională constructivistă în
şi didacticii, utilizându-le adecvat în
pregătirea şi proiectarea învăţării.
cadrul proiectării demersului didactic.

Nivel avansat

Descriptori

1.1. Demonstrează cunoaşterea elevilor şi a
abordărilor moderne pri- 1.1.2. Cunoaşte informaţia privind cunoş- 1.1.5. Cunoaşte punctele tari ale eletinţele şi experienţele anterioare ale ele- vilor şi domeniile în care aceştia au
vind învăţarea.
vilor, abilităţile şi atitudinile lor.
nevoie de sprijin pentru dezvoltare.

Indicatori

Standardul 1: Cadrul didactic planifică şi proiectează un proces de predare-învăţare-evaluare centrat pe elev, în vederea
asigurării eficienţei şi creării oportunităţilor de implicare şi dezvoltare pentru fiecare copil.

Domeniul 1. Proiectarea şi pregătirea învăţării
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Nivel performant

1.3.14. Proiectează activităţi aplicative
la disciplină, în şcoală şi în comunitate,
valorificând experienţele de învăţare ale
tuturor elevilor şi implicând adecvat colegii, familia şi comunitatea.

1.3.9. Proiectează strategii didactice
1.3.4. Foloseşte exemple adecvate pentru
şi situaţii de învăţare semnificativă
demonstrarea conexiunilor dintre matepentru facilitarea identificării de căria predată şi viaţa reală, asigurând o între elevi a conexiunilor conţinutului
văţare semnificativă.
disciplinei predate cu viaţa reală.

1.3.10. Valorifică posibilităţile deme- 1.3.15. Valorifică posibilităţile contex1.3.5. Valorifică posibilităţile disciplinei
rsurilor transdisciplinare pentru for- tuale, de mediu, din comunitate pentru
pentru formarea de atitudini şi valori.
marea de atitudini şi valori.
formarea de atitudini şi valori.

1.3.13. Proiectează activităţi inter / transdisicplinare împreună cu colegii de la
alte discipline, utilizând oportunităţile
oferite de curriculumul în uz.

1.3.8. Proiectează activităţi inter /
transdisiplinare, facilitând abordarea
multiaspectuală şi înţelegerea multilaterală de către elevi a conceptelor,
faptelor, fenomenelor abordate.

1.3.12. Selectează şi eşalonează conţinuturile materiei, efectuând planificarea şi
proiectarea didactică în strânsă colaborare cu colegii de la alte discipline.

1.3.6. Alege şi utilizează diferite modele de proiectare didactică a unită- 1.3.11. Elaborează proiecte didactice
ţii/ lecţiei, în funcţie de posibilităţile inovative, valorificând noutăţile din dodisciplinei, context, conţinuturi şi meniul didacticii moderne.
competenţe urmărite.

Nivel avansat

Descriptori

1.3.7. Selectează şi eşalonează con1.3.2. Organizează conţinutul materiei ţinuturile în conformitate cu curripredate într-o succesiune logică şi efici- culum-ul disciplinar în funcţie de cuentă pentru predare şi învăţare.
noştinţele şi experienţele anterioare
ale elevilor.

1.3.1. Elaborează proiecte didactice de
lungă durată, pe unităţi de învăţare şi/
sau pe lecţii, în care sunt corelate adecvat competenţele generale şi specifice
ale disciplinei, conţinuturile şi strategiile
didactice.

Nivel de bază

1.3. Proiectează un demers didactic modern, în
conformitate cu rigorile 1.3.3. Utilizează exemple de conexiuni
cadrului curricular al dis- între conţinuturile disciplinei predate şi
materia de la alte discipline.
ciplinei.

Indicatori

Institutul de Politici Publice

13

Nivel avansat

1.4.10. Asigură, prin proiectare, incluziunea reală a tuturor elevilor
1.4.5. Planifică ajustarea şi modificarea (elaborează sarcini de lucru şi probe
curriculumului pentru copiii cu cerinţe de evaluare individuale pentru diferite categorii de elevi, proiectează
educaţionale speciale.
activităţi în grupuri mici, creând confort tuturor elevilor).

1.4.1. Proiectează activităţile de învăţare în 1.4.6. Variază activităţile de învăţate
funcţie de specificul clasei la care predă şi proiectate în funcţie de interesele
particularităţile de vârstă ale elevilor.
elevilor.
1.4.7. Valorifică în procesul de pro1.4.2. Valorifică în procesul de proiectare
iectare/ reproiectare didactică rezuldidactică experienţele anterioare de învătatele obţinute prin demersul de cuţare ale elevilor.
noaştere a intereselor elevilor.

Nivel de bază

Descriptori
Nivel performant

1.4.16. Creează, prin proiectare, oportunităţi de manifestare şi progres şcolar
tuturor elevilor; structurează un demers
adecvat incluziunii elevilor din clasa respectivă

1.4.11. Proiectează activităţi de învăţare
pentru dezvoltarea şi lărgirea domeniilor
de interese ale elevilor.
1.4.12. Elaborează, împreună cu elevii,
planuri individuale de învăţare pe baza
datelor obţinute din analiza necesităţilor
elevilor.
1.4.13. Proiectează sarcini de învăţare
şi tehnici pentru a asigura valorificarea
1.4.3. Proiectează sarcini didactice axate
punctelor tari / atuurilor elevilor şi a le
1.4.8. Elaborează sarcini incitante
pe dezvoltarea/ exersarea competenţelor
dezvolta inteligenţele multiple.
pentru elevi cu diferite stiluri de în1.4.14. Încurajează explorarea disciplinei
elevilor, adaptându-le la diferite stiluri de
văţare.
1.4. Proiectează un de- învăţare.
prin sarcini ce permit valorificarea stilumers didactic coerent, inlui de învăţare al elevului și îi dezvoltă
dividualizat şi diferenţiat,
autonomia în procesul de studiu.
adaptat la particularităţi1.4.4. Corelează eficient conţinuturile şi
le elevilor.
sarcinile de învăţare cu strategiile didac- 1.4.9. Include coerent în demersul
tice centrate pe dezvoltarea de compe- didactic activităţi integratoare de tip 1.4.15. Asigură dezvoltarea competentenţe vizate de curriculum, pentru dez- proiect etc., pentru facilitarea for- ţelor vizate de temele cross-curriculare.
voltarea abilităţilor cognitive, afective şi mării competenţelor-cheie.
psihomotorii ale elevilor.

Indicatori
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1.6. Planifică utilizarea
adecvată a diferitor
resurse de învăţare, în
vederea realizării demersului didactic

Nivel avansat

Descriptori

1.6.3. Valorifică în proiectul didactic
potenţialul formativ al resurselor
informaţionale, umane şi al materialelor noi şi tradiţionale disponibile,
care facilitează învăţarea fiecărui
elev.

1.6.4. Urmăreşte prin proiectarea
1.6.2. Include justificat în proiectul didac- didactică respectarea echilibrului de
tic utilizarea echipamentelor şi mijloace- activităţi intelectuale, incluzând
lor tehnice accesibile.
utilizarea eficientă şi dozată a mijloacelor tehnice accesibile.

1.6.1. Selectează din resursele existente
materialele necesare pentru abordarea
didactică eficientă a conţinuturilor/ competenţelor curriculare, pentru a provoca
/ stimula/susţine interesul elevilor pentru învăţare.

1.5.4. Utilizează strategii de evaluare care oferă elevilor oportunităţi
egale de a demonstra ceea ce au
învăţat, oportunităţi de autoevaluare şi de monitorizare a propriului
progres.

1.5.3. Utilizează criterii de evaluare
1.5.1. Include în toate tipurile de planicare sunt în concordanţă cu obiecficare didactică criteriile, strategiile şi
tivele de învăţare; strategii de evainstrumentele de evaluare a procesului şi
luare – în concordanţă cu specificul
a rezultatelor.
disciplinei.

Nivel de bază

1.5. Planifică evaluarea procesului şi a
rezultatelor învăţării
în concordanţă cu
obiectivele de învăţare si 1.5.2. Elaborează probele de evaluare
rigorile curriculare.
plecînd de la particularităţile de vîrstă,
trebuinţele, aptitudinile elevilor şi în concordanţă cu curriculumul disciplinar.

Indicatori

1.6.6. Valorifică prin conceptul de proiect didactic propriile competenţe digitale şi competenţele digitale ale elevilor,
incluzând utilizarea eficientă şi creativă
a mijloacelor tehnice accesibile.

1.6.5. Selectează, conceptualizează şi
creează resursele necesare pentru asigurarea unui demers didactic eficient şi
inovativ.

1.5.6. Promovează dezvoltarea competenţei de autoapreciere obiectivă şi
argumentată la elevi.

1.5.5. Elaborează şi aplică instrumente,
strategii de evaluare autentică.

Nivel performant
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Nivel avansat
2.1.5. Sprijină şi încurajează manifestarea comportamentelor empatice, creând contexte şi situaţii de
învăţare pentru acordarea de sprijin
elevilor aflaţi în dificultate, fără lezarea demnităţii acestora.

2.1.1. Respectă şi aplică prevederile cadrului legal în vigoare privind securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor şi prevenirea abuzului faţă de copii. Menţine un
mediu nonviolent în clasă şi raportează
abuzurile.

Descriptori
Nivel de bază

2.1.10. Creează contexte de formare a
atitudinilor şi valorilor prin valorificarea
diversităţii prezente în şcoală, în comunitate, în societate.
2.1.11. Facilitează formarea la elevi a
abilităţilor de rezolvare a conflictelor,
de rezolvare a problemelor, de luare de
decizii.
2.1.12. Valorifică plenar potenţialul
uman al clasei, instituţiei, comunităţii şi
asigură inserţia lor în crearea unui mediu educaţional sigur şi confortabil, stimulând iniţiativa şi performanţa.

2.1.7. Asigură posibilitatea de exprimare a opiniei de către toţi elevii şi
facilitează luarea deciziilor de comun acord.

2.1.8. Implică elevii, părinţii şi comu2.1.4. Sprijină dezvoltarea unor relaţii: nitatea în procesul de creare a unui
profesor-elev; elev-elev; deschise şi mediu relaţional eficient şi incluziv,
oneste.
încurajând şi stimulând comportamentele corecte.

2.1.9. Iniţiază elaborarea, împreună
cu colegii, a strategiilor şi acţiunilor de
prevenire şi combatere a violenţei, de
promovare a unui mediu nonviolent şi
favorabil învăţării, în cadrul şcolii şi la
activităţile extraşcolare.

Nivel performant

2.1.6. Creează contexte de învăţare
şi îmbogăţire spirituală reciprocă,
prin valorificarea diversităţii prezente în clasă, în şcoală.

2.1.2. Facilitează cunoaşterea, înţelegerea şi respectarea de către elevi a
2.1. Stabileşte un climat re- diferenţelor individuale ale colegilor
laţional sigur, bazat pe încre- (personale, de gen, culturale, etnice,
dere, solidaritate şi respect, socioeconomice etc.).
pe principiile echităţii şi ale
toleranţei.
2.1.3. Demonstrează abilităţi de rezolvare a conflictelor, promovând atitudinea tolerantă şi acceptarea de opinii
diferite.

Indicatori

Standardul 2. Cadrul didactic asigură crearea unui mediu de învăţare dezvoltativ şi sigur, bazat pe cultura învăţării, care
facilitează succesul fiecărui elev.

Domeniul 2. Mediul de învăţare
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Nivel de bază

Nivel avansat

Descriptori

2.3. Asigură managementul
eficient al clasei şi al comportamentului elevilor.

2.2.5. Valorifică în mod optim toate
resursele oferite de instituţie pentru a
crea un mediu fizic propice procesului
educaţional în cadrul lecţiilor şi al activităţilor extraşcolare.

Nivel performant

2.3.3. Responsabilizează elevii pentru monitorizarea respectării regu- 2.3.5. Promovează cultura autonomiei
lilor stabilite de lucru şi comporta- responsabile în clasa de elevi
ment.

2.3.2. Abordează problemele de dis2.3.4. Utilizează strategii eficiente de 2.3.6. Aplică modalităţi eficiente de
ciplină prompt, asertiv şi respectuos,
înlăturare a cauzelor / de remediere apreciere, stimulare şi consolidare a
analizând cauzele şi descurajând coma comportamentului neadecvat.
comportamentului pozitiv.
portamentul neadecvat.

2.3.1. Implică elevii în stabilirea de comun acord a regulilor de lucru şi comportament care să asigure succesul
învăţării.

2.2.2. Asigură utilizarea în condiţii de 2.2.4. Demonstrează folosirea sigu- 2.2.6. Asigură formarea la elevi a comsecuritate a spaţiului, resurselor şi ma- ră, responsabilă şi etică a TIC în pro- petenţelor de utilizare responsabilă şi
terialelor necesare.
cesul educaţional.
etică a TIC.

2.2.1. Organizează raţional spaţiul fizic
al clasei conform cerinţelor ergonomice (aranjarea mobilierului, a materialelor didactice şi a celor educaţionale în 2.2.3. Implică elevii în amenajarea
funcţie de specificul disciplinei şi al ac- spaţiului fizic şi asigură maximum de
tivităţilor proiectate), particularităţilor confort acţional pentru toţi elevii.
2.2. Organizează şi utilizează şi necesităţilor individuale de învăţare
în mod raţional şi optim spa- şi dezvoltare ale elevilor şi specificul
ţiul fizic.
activităţilor de învăţare.

Indicatori
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3.1.1. Aplică variate strategii de
motivare a elevilor, orientate spre
atingerea şi sărbătorirea performanţelor.

Nivel de bază

Nivel performant

3.1.4. Selectează şi oferă elevilor, în baza
particularităţilor individuale de învăţare,
procedee adecvate de învăţare, necesare pentru dobândirea unor performanţe
superioare.

3.2.6. Asigură selectarea şi transpunerea didactică a informaţiei adecvate în raport cu
nivelul de pregătire a elevilor.

3.2.5. Contribuie la dezvoltarea achiziţiilor
lingvistice ale elevilor.

3.1.6. Promovează, prin activităţi de formare, cultura de învăţare independentă, care
valorifică personalitatea elevilor şi sporeşte
interesul pentru autoînvăţare.

3.1.3. Oferă elevilor oportunităţi de a con3.1.5. Sprijină elevii în alegerea modalităţitribui la derularea procesului de învăţare la
lor de învăţare autonomă adecvate stilurilor
diverse etape. Dezvoltă la elevi deprinderi
de învăţare, ritmului şi preferinţelor.
de planificare a învăţării şi autoevaluare.

Nivel avansat

3.2.1. Respectă norma literară a
limbii în care predă. Are o expri3.2.3. Valorifică adecvat limbajul termimare adecvată, în conformitate cu
nologic al domeniului ştiinţific.
normele limbii literare. Asigură ex3.2. Demonstrează o co- primarea corectă a elevilor.
municare didactică corectă
3.2.4. Utilizează conexiuni relevante şi moşi eficientă.
3.2.2. Prezintă clar şi accesibil condalităţi variate (vocabular bogat, analogii,
ţinuturile,sarcinile şi modalităţile
metafore etc.) pentru explicitarea conţinude lucru, folosind terminologia şi
turilor, sarcinilor şi modalităţilor de lucru
limbajul adecvat.
în cadrul lecţiei şi în afara ei.

3.1. Formează şi dezvoltă
3.1.2. Stimulează încrederea în
motivaţia, autonomia şi
sine, luarea deciziilor, asumarea
responsabilitatea elevilor
responsabilităţilor şi învăţarea
pentru propria învăţare.
independentă a elevilor. Implică
elevii în alegerea modalităţilor de
lucru şi ajustează demersul educaţional în funcţie de interesul cognitiv al elevilor.

Indicatori

Descriptori

Standardul 3: Cadrul didactic asigură implementarea unui proces de predare-învăţare-evaluare centrat pe cel care învaţă,
în vederea asigurării succesului şcolar al fiecărui elev.

Domeniul 3. Procesul de predare-învăţare-evaluare
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Nivel de bază

Nivel avansat

3.3.4. Valorifică momentele inopinate,
oportune pentru dezvoltarea competenţelor transferabile, aplicându-le în contexte
intra- şi interdisciplinare, extinzând şi aprofundând învăţarea.

Nivel performant

3.4.18. Extinde învăţarea conceptelor/ unităţilor de conţinut prin dezvoltarea la elevi
a deprinderii de interogare multiprocesuală şi analiză multiaspectuală a conceptelor,
obiectelor, fenomenelor, faptelor etc.
3.4.19. Valorifică oportunităţile de învăţare
din contextul şi situaţiile la clasă.
3.4.20. Facilitează stabilirea de către elevi a
conexiunilor cu viaţa reală şi conştientizarea
relevanţei învăţării.

3.4. Gestionează eficient
procesul educaţional la 3.4.2. Facilitează învăţarea, prin 3.10. Creează contexte de învăţare prin
descoperire, ghidând elevii în stabilirea
prezentarea conexiunilor dintre
clasă.
conexiunilor dintre fapte, fenomene,
fapte, fenomene, concepte etc.
concepte etc.

3.4.3. Creează situaţii şi adresează
întrebări care stimulează formarea 3.4.11. Creează contexte şi situaţii de
şi dezvoltarea abilităţilor cognitive învăţare semnificativă, raportate la con(cunoaştere, înţelegere, aplicare, texte şi situaţii din viaţa reală.
analiză, evaluare, creare/sinteză).

3.4.1. Comunică elevilor obiectivele clare şi precise ale învăţării şi
aşteptările / rezultatele aşteptate
3.4.9. Încurajează elevii să participe la 3.4.10. Antrenează elevii în activităţi de propentru fiecare lecţie/unitate de
formularea obiectivelor învăţării şi a aş- iectare a obiectivelor învăţării şi de prognoînvăţare. Facilitează înţelegerea
teptărilor.
zare a rezultatelor preconizate.
legăturii dintre obiectivele propuse şi modalităţile de atingere a
acestora.

3.3.1. Utilizează adecvat timpul
proiectat pentru diferite etape ale
lecţiei / unităţii de învăţare. Acor3.3. Utilizează în mod op- dă suficient timp elevilor pentru 3.3.3. Valorifică diversitatea din clasă,
tim diversitatea resurselor realizarea activităţilor şi pentru comunitate, societate ca oportunitate
de învăţare.
clarificările de care au nevoie.
de învăţare autentică.
3.3.2. Timpul acordat altor activităţi decât cele de învăţare este
minim sau lipsă.

Indicatori

Descriptori
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Indicatori
Nivel performant

3.4.21. Stimulează şi încurajează, prin propriul exemplu de autodezvoltare profesiona3.4.12. Aplică strategii didactice eficien- lă , învăţarea autonomă şi interesul elevilor
te pentru a facilita dezvoltarea compe- pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
tenţei de „a învăţa să înveţi”.
3.4.22. Implică elevii într-un proces de învăţare activă, prin descoperire, cu axare pe
dezvoltarea gândirii critice şi de competenţe

Nivel avansat

3.4.14. Ajustează demersul didactic la nece- 3.4.24. Demonstrează flexibilitate în reconsităţile elevilor, în baza feedbackului acesto- struirea procesului didactic planificat, în caz
ra.
de necesitate.

3.4.8. Utilizează oportunităţile 3.4.16. Utilizează oportunităţile oferite 3.4.26. Utilizează oportunităţile oferite de
oferite de curriculum pentru con- de contextul şcolar şi cel local pentru contextul naţional şi cel internaţional penstruirea de atitudini şi valori.
construirea de atitudini şi valori.
tru construirea de atitudini şi valori.

3.4.15. Utilizează strategii didactice
3.4.7. Realizează conexiunile nece3.4.25. Sprijină elevii în stabilirea, în mod
stimulative, coerente şi semnificative,
sare cu ceea ce s-a studiat anterior
independent, a conexiunilor cu cunoştinţele
încurajând dezvoltarea la maximum a
şi cu ceea ce urmează a se studia.
şi experienţele anterioare.
potenţialului tuturor elevilor.

3.4.6. Solicită feedback elevilor.

3.4.23. Valorifică potenţialul învăţării prin
3.4.5. Promovează cooperarea 3.4.13. Oferă elevilor oportunităţi de încooperare, facilitând şansa de a descoperi
elevilor în realizarea sarcinilor.
văţare de la egal la egal.
experienţele celorlalţi şi de a învăţa din ele.

3.4.4. Menţine, în activităţile didactice şi extradidactice, un mediu de învăţare edificat pe respectarea principiilor culturii învăţării.

Nivel de bază

Descriptori
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Nivel avansat

Nivel performant

3.5.4. Abordează erorile nu ca 3.5.8. Facilitează depistarea de către 3.5.12. Sprijină elevii în determinarea şi
eşecuri în învăţare, ci ca oportuni- elevii înşişi a erorilor şi înţelegerea cau- aplicarea strategiilor de evitare sau înlătutăţi de învăţare.
zelor acestora.
rare a erorilor.

3.5.11. Foloseşte rezultatele evaluării autentice, individualizate, pentru ajustarea
demersului didactic.

3.5.10. Oferă feedback personalizat bazat
pe analiza factorilor contextuali care influenţează învăţarea.

3.5.1. Utilizează diverse metode
de evaluare formativă şi sumativă 3.5.5. Foloseşte sarcini/ itemi, instru- 3.5.9. Elaborează şi aplică sarcini/itemi, inpentru monitorizarea procesului mente, metode şi forme de evaluare strumente, metode şi forme pentru evalude formare a competenţelor ele- autentică a competenţelor dezvoltate. area autentică a competenţelor dezvoltate.
vilor.

Nivel de bază

3.5.2. Oferă feedback constructiv 3.5.6. Oferă feedback personalizat, conîn mod generalizat, adresat între- structiv, cu sugestii pentru dezvoltarea
potenţialului elevilor.
3.5. Foloseşte evaluarea gii clase.
drept instrument de dezvoltare a potenţialului elevilor.
3.5.7. Elaborează materiale de reper,
3.5.3. Evaluează progresul fiecărui creează contexte şi implică elevii în
elev (în raport cu propriile rezulta- procesul de autoevaluare obiectivă a
propriilor rezultate şi a rezultatelor cote anterioare).
legilor.

Indicatori

Descriptori
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Nivel de bază

4.2.4. Planifică organizarea activităţilor
de dezvoltare profesională, generalizarea
şi împărtăşirea experienţei didactice şi a
experienţei de dezvoltare profesională cu
colegii.

4.3.11. Valorifică oportunităţile de dezvoltare profesională apărute pe parcurs şi
iniţiază proiecte de colaborare în dezvoltarea profesională la nivel local, naţional
şi internaţional.

4.2.1. Elaborează Planul Individual de
Dezvoltare Profesională în conformitate
cu cerinţele înaintate de administraţia
instituţiei, cu prevederile planului de
4.2. Proiectează propriul traseu
4.2.3. Identifică, selectează
dezvoltare a şcolii şi cu necesităţile sale
de dezvoltare profesională conşi prioritizează oportunităţile
reale de dezvoltare profesională.
tinuă.
de dezvoltare profesională.
4.2.2. Stabileşte obiective concrete de îmbunătăţire a performanţei profesionale,
finalităţi de dezvoltare profesională măsurabile şi realizabile în perioada planificată.

4.3.6. Utilizează oportunităţi de încadrare în diverse
4.3. Realizează şi monitorizează 4.3.1. Participă la activităţi de dezvoltare
comunităţi profesionale, în
procesul de dezvoltare perso- profesională în şcoală, în afara şcolii, pe
reţele şi foruri profesionale,
nală şi profesională.
plan regional şi naţional.
pentru a-şi îmbunătăţi performanţele.

Nivel performant
4.1.4. Demonstrează angajament personal
şi implicare în dezvoltarea profesională a
comunităţii educaţionale pe plan local / regional şi naţional.

Nivel avansat

Descriptori

4.1.3. Demonstrează angajament şi implicare în dezvoltarea profesională şi posedă
cultura autonomiei responsabile.

4.1.1. Cunoaşte competenţele necesare
realizării multiplelor roluri profesionale.
4.1. Construieşte propria iden4.1.2. Cunoaşte şi respectă cadrul normatitate profesională în corespuntiv al formării continue, evaluării şi atestării
dere cu rolurile prescrise de
profesionale şi prevederile cadrului institufuncţia pe care o deţine.
ţional procedural de planificare şi evaluare
a nivelului de pregătire profesională.

Indicatori

Standardul 4. Cadrul didactic gestionează propria dezvoltare profesională continuă, axată pe necesităţi reale, în vederea
asigurării performanţei sale profesionale.

Domeniul 4. Dezvoltare şi creştere profesională
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Indicatori
Nivel avansat

Nivel performant

4.3.10. Solicită ajutorul colegi4.3.5. Reflectează permanent asupra relor şi administraţiei instituţiei
zultatelor practicii zilnice, asupra propriei
la evaluarea obiectivă a nivepregătiri profesionale, teoretice şi practilului propriu de pregătire proce.
fesională teoretică şi practică.

4.3.15. Apreciază obiectiv propria activitate, propria contribuţie la dezvoltarea profesională, realizarea Planului Individual de
Dezvoltare Profesională şi performanţele
profesionale.

4.3.14. Generalizează şi împărtăşeşte experienţa profesională prin colaborarea la
ziare şi reviste de specialitate, participarea
la simpozioane şi conferinţe.

4.3.8. Analizează impactul
aplicării strategiilor noi de
4.3.13. Motivează deciziile pedagogice,
predare-învăţare-evaluare
fundamentează ştiinţific propria experienasupra progresului elevilor,
ţă de învăţare şi dezvoltare profesională.
detaliile demersului didactic
în termeni de cauză-efect.

4.3.9. Modifică/ introduce
ajustări şi completează Planul
Individual de Dezvoltare Profesională cu acţiuni relevante
şi strategii eficiente, racordate
4.3.4. Documentează sistematic realizala context şi la ritmul înregisrea acţiunilor planificate, creşterea profetrat de creştere profesională,
sională şi performanţele obţinute.
evidenţiază factorii determinanţi şi stabileşte acţiuni de
consolidare/ amplificare a
practicilor reuşite şi de diminuare/ evitare a eşecului.

4.3.3. Consultă sistematic materiale de
specialitate din diverse surse şi valorifică
in propria activitate achiziţiile profesionale noi, experimentând idei şi practici
inspirate din materialele de specialitate.

4.3.7. Participă la proiecte de
4.3.2. Identifică şi propune pentru discu4.3.12. Iniţiază cercetări-acţiune pentru
cercetare-acţiune pentru reţie probleme concrete cu care se confrunrezolvarea unor probleme vizând sporirea
zolvarea unor probleme vizând
tă în cadrul activităţii.
calităţii activităţii.
sporirea calităţii activităţii.

Nivel de bază

Descriptori
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Nivel de bază

Nivel avansat

Descriptori

5.2. Facilitează implicarea
membrilor familiei şi ai
comunităţii în calitate de
persoane-resursă în eficientizarea procesului educaţional.

5.2.1. Implică părinţii şi membrii comunităţii să participe în calitate de
persoane-resursă şi participanţi în activităţi, menite să sporească calitatea
educaţiei la nivel de clasă sau instituţie.

5.2.2. Organizează evenimente interactive cu elevii, părinţii şi membrii
comunităţii în funcţie de interesul,
capacităţile şi cultura acestora, menite să consolideze relaţia între scoală si comunitatea locală şi să eficientizeze procesul educaţional.

5.1.3. Implică părinţii sau tutorii în
5.1.1. Informează părinţii sau reprediscuţii şi activităţi privind asigurazentanţii legali ai acestora cu privire
rea unui mediu favorabil învăţării şi
la obiectivele şi conţinutul învăţării şi
atingerii rezultatelor scontate de că5.1. Comunică în mod cu- aşteptările faţă de elevi.
tre elevi.
rent cu membrii familiei/
5.1.2. Prezintă părinţilor sau repre- 5.1.4. Analizează detaliat în colaboreprezentanţii legali despre
zentanţilor legali ai copiilor informaţia rare cu părinţii sau reprezentanţii
activitatea şi progresul elenecesară despre progresul înregistrat, legali ai copiilor rezultatele elevului,
vilor.
succesele şi necesităţile de dezvoltare accentuând punctele forte în învăşi sprijin ale elevilor pe parcursul învă- ţare şi comportament, dar şi inforţării, respectând principiul confidenţi- mând despre consecinţele nerespecalităţii.
tării normelor stabilite.

Indicatori

5.2.3. Identifică oportunităţi externe în colaborare cu părinţii şi membrii comunităţii
pentru dezvoltarea competenţelor elevilor şi valorificarea inteligenţelor multiple
ale copilului.

5.1.6. Elaborează împreună cu părinţii/
membrii familiei programe de eficientizare a procesului educaţional şi de educaţie
parentală, oferind sugestii cu referire la
creşterea randamentului şi/sau prevenirea eşecului, precum şi abandonului şcolar.

5.1.5. Oferă consultaţii părinţilor sau tutorilor în vederea acordării sprijinului maxim
pentru ca elevii să fie motivaţi, încurajaţi şi
sprijiniţi să realizeze progrese.

Nivel performant

Standardul 5. Cadrul didactic asigură relaţii de colaborare şi respect cu familia şi comunitatea, dezvoltând parteneriate
eficiente în sprijinul realizării unui proces educaţional de calitate.

Domeniul 5. Relaţia şcoală-familie-comunitate
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5.4. Dezvoltă relaţiile dintre
şcoală şi familii/membrii
comunităţii prin intermediul proiectelor educaţionale relevante.

5.3. Facilitează implicarea
elevilor în dezvoltarea proiectelor comunitare şi a acţiunilor de voluntariat.

5.4.6. Elaborează, în parteneriat cu membrii comunităţii, proiecte în scopul facilitării coeziunii sociale între toţi actorii educaţionali din instituţie.

5.4.5. Valorifică proiectele educaţionale
realizate în parteneriat cu familia şi comunitatea pentru asigurarea învăţării semnificative.

5.4.3. Antrenează structurile asociative ale elevilor şi ale părinţilor,
precum şi instituţiile partenere din
comunitate, în elaborarea documentelor de politici ale şcolii (proiecte de
dezvoltare, plan de activitate etc.).

5.4.1. Identifică domenii de interes comune ale şcolii, familiei şi comunităţii
pentru dezvoltarea în parteneriat a
proiectelor educaţionale.

5.4.4 Organizează activităţi de pre5.4.2. Ghidează şi sprijină elevii, păringătire a elevilor pentru promovarea
ţii, membrii comunităţii în elaborarea
proiectelor educaţionale elaborate
şi implementarea proiectelor comune.
în parteneriat.

5.3.3. Generalizează şi prezintă practicile
bune de aplicare a unor sisteme coerente
de implicare a diverselor categorii de copii
în implementarea proiectelor şi acţiunilor
de voluntariat în cadrul instituţiei şi al comunităţii.

5.3.2. Oferă îndrumare şi sprijin pentru elevi ca ei să-şi manifeste activismul şi responsabilitatea în implementarea de proiecte şi acţiuni de
voluntariat, desfăşurate în instituţie
şi în comunitate.

5.3.1. Încurajează implicarea elevilor
în diverse proiecte sau acţiuni de voluntariat, organizate la nivel de clasă
şi/ sau instituţie.

1.3. Instrumentarul de evaluare a cadrelor didactice
1.3.1. Ciclul evaluării şi dezvoltării profesionale
Evaluarea cadrelor didactice din învățământul general este reglementată în
art. 45 al Codului Educaţiei:
▪ Articolul 45. Evaluarea cadrelor didactice
(1) Evaluarea internă a cadrelor didactice din învățământul general se efectuează anual în baza unei metodologii de evaluare aprobate de Ministerul Educaţiei.
(2) Evaluarea externă a cadrelor didactice din învățământul general se efectuează o dată la 5 ani de către organele abilitate, în baza unei metodologii de
evaluare aprobate de Ministerul Educaţiei.
(3) Metodologia de evaluare prevede, în mod obligatoriu, consultarea opiniilor elevilor, părinţilor şi ale altor cadre didactice din instituţia de învățământ
respectivă.
În corespundere cu aceste prevederi, Inspectoratul Şcolar Naţional asigură elaborarea metodologiilor de evaluare, care, odată cu aprobarea de către Ministerul
Educaţiei, constituie cadrul normativ pentru realizarea evaluării cadrelor didactice.
Scopul primordial al evaluării cadrului didactic îl constituie sprijinirea dezvoltării profesionale a acestuia şi, implicit, sprijinirea creării în instituţia de învățământ a unei reale comunităţi de învăţare şi dezvoltare profesională.
Procesul de evaluare internă şi cel de evaluare externă a cadrelor didactice,
precum şi rezultatele acestora vor fi utilizate în mod primordial pentru:
• formarea competenţelor de reflecţie şi autoevaluare a cadrelor didactice;
• asigurarea calităţii procesului de învăţare la clasă;
• identificarea domeniilor în care cadrele didactice demonstrează competenţe şi experienţe notabile, precum şi a celor în care au nevoie de informare şi
sprijin pentru dezvoltare;
• elaborarea planurilor individuale de dezvoltare profesională;
• identificarea bunelor practici pentru împărtăşire pe plan local, raional, naţional;
• proiectarea acţiunilor de împărtăşire a experienţei şi de dezvoltare profesională la locul de muncă;
• stimularea creării în instituţia de învățământ a unei comunităţi reale de învăţare.
▪ Ciclul evaluării şi dezvoltării profesionale se constituie din următoarele etape:
Evaluarea cadrului didactic
• Care este nivelul de competenţă a cadrului didactic în raport cu standardele
agreate?
• Ce dovezi palpabile există pentru punerea în evidenţă a rezultatelor profesionale?
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• Care sunt domeniile în care cadrul didactic are nevoie de sprijin pentru
dezvoltare?
• Care sunt punctele tari care îl pot face persoană-resursă pentru alţii?
Elaborarea planului de dezvoltare profesională
• Formularea obiectivelor de dezvoltare profesională, în corelare cu rezultatele evaluării şi cu obiectivele de dezvoltare ale instituţiei:
− pentru îmbunătăţirea nivelului profesional pe domeniile identificate / pentru satisfacerea necesităţilor reale de dezvoltare profesională;
− pentru împărtăşirea bunelor practici.
• Identificarea priorităţilor şi a acţiunilor.
Implementarea planului de dezvoltare profesională
• Realizarea acţiunilor:
− prin identificarea oportunităţilor existente pentru satisfacerea necesităţilor
profesionale;
− prin crearea şi / sau valorificarea oportunităţilor pentru împărtăşirea de
succese / realizări / puncte tari (bune practici).
Analiza impactului acţiunilor realizate
• În ce măsură au fost realizate acţiunile şi obiectivele din Planul individual
de dezvoltare profesională?
• Care dintre acţiunile proiectate au avut o relevanţă mai mare pentru dezvoltarea profesională?
Reprezentarea grafică a ciclului evaluării şi dezvoltării profesionale este prezentată în figura de mai jos.
Figura 1. Ciclul evaluării şi dezvoltării profesionale
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1.3.2. Instrumentarul pentru evaluarea anuală internă
a cadrelor didactice
Evaluarea anuală ca şi proces va include următoarele elemente:
• Autoevaluarea;
• Evaluarea din partea superiorului (angajatorului);
• Completarea portofoliului profesional;
• Consultarea opiniei altor cadre didactice – evaluarea de la egal la egal;
• Consultarea opiniilor elevilor şi părinţilor.
▪ Autoevaluarea
Cadrul didactic, în calitate de actant al educaţiei interesat de dezvoltare profesională pe parcursul întregii vieţi, este cel mai în măsură să se evalueze, să-şi
stabilească scopuri de dezvoltare şi să analizeze gradul de realizare a acestora.
Autoevaluarea ca proces trebuie să asigure reflecţia profundă asupra modului
în care elevii sunt ajutaţi de către cadrul didactic în obţinerea succesului în învăţare. Acest proces reflexiv trebuie să ajute profesorul în identificarea punctelor
sale tari şi a domeniilor în care are nevoie de sprijin şi dezvoltare.
Evaluarea din partea superiorului (angajatorului)
Evaluarea de către superior (angajator) va fi corelată cu elementele incluse în
autoevaluare. După completarea în mod independent a instrumentelor (de autoevaluare – de către cadrul didactic şi de evaluare – de către angajator), părţile
vor face schimb de instrumente. În cadrul unei discuţii (interviu), prin negociere,
evaluatul şi evaluatorul vor ajunge la decizia comună privind rezultatul evaluării.
▪ Completarea portofoliului profesional
Portofoliul profesional reprezintă colecţia de dovezi ale celor mai bune experienţe profesionale pe principalele domenii vizate de standarde şi poate include:
• Proiectarea şi pregătirea învăţării (Domeniul 1) şi Procesul de predare-învăţare-evaluare (Domeniul 3):
− Proiecte didactice ale celor mai reuşite lecţii / unităţi de învăţare, inclusiv
variante îmbunătăţite post-predare.
− Materiale didactice complementare, elaborate şi aplicate la clasă.
− Instrumente de evaluare formativă şi sumativă, elaborate şi aplicate.
− Proiecte ale celor mai bune activităţi extraşcolare implementate.
− Reflecţii profesionale cu privire la: aplicarea proiectelor didactice (ce a reuşit,
ce se poate face mai bine etc.); eficientizarea aplicării materialelor didactice la clasă;
rezultatele aplicării instrumentelor de evaluare şi ideile pentru îmbunătăţirea acestora; rezultatele activităţilor extraşcolare şi modalităţile de diversificare a lor etc.
• Mediul de învăţare (Domeniul 2):
− Dovezi privind organizarea unui mediu de învăţare dezvoltativ şi sigur, bazat
pe cultura învăţării, care facilitează succesul fiecărui elev.
• Dezvoltare şi creştere profesională (Domeniul 4):
− Probe privind planificarea şi gestionarea propriei dezvoltări profesionale
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continui, cu axare pe necesităţile reale (planul de dezvoltare profesională şi raportul de activitate privind progresul înregistrat în realizarea acestuia).
− Dovezi privind implicarea în procesul de dezvoltare profesională la locul
de muncă (rezultate ale participării la cercetări-acţiune, în cazul în care sunt;
materiale aferente schimbului de bune practici; documentare a participării la
activităţi de dezvoltare profesională etc.).
• Relaţia şcoală-familie-comunitate (Domeniul 5):
− Materiale privind colaborarea cu familia şi comunitatea.
▪ Consultarea opiniei altor cadre didactice - evaluarea de la egal la egal
Evaluarea de la egal la egal va fi asigurată de către doi-trei colegi, de aceeaşi
disciplină, din cadrul aceleiaşi arii curriculare sau de la orice alte discipline, cu
condiţia posedării competenţelor ştiinţifice şi didactice necesare în scopul sprijinirii cadrului didactic pentru identificarea punctelor sale tari şi a domeniilor în
care are nevoie de dezvoltare. Aceasta va include: rezultate ale observării directe privind procesul de predare-învăţare-evaluare (fişe de observare şi evaluare
a lecţiilor şi reflecţii asupra celor observate, cu recomandări); consideraţii pedagogice privind realizarea activităţilor extraşcolare (fişe de observare a activităţilor şi reflecţii asupra celor observate, cu recomandări); consideraţii pedagogice
cu referire la implicarea în activitatea de dezvoltare profesională.
▪ Consultarea opiniilor elevilor şi părinţilor
Consultarea opiniilor elevilor şi părinţilor va fi documentată prin:
− dovezi privind colectarea de feedback de către cadrul didactic;
− realizarea unui chestionar cu părinţii, pe dimensiunile din standarde la care
aceştia pot oferi feedback;
− realizarea unui chestionar cu elevii, pe dimensiunile din standarde la care
aceştia pot oferi feedback.
Ponderarea instrumentelor în cadrul evaluării interne
Pentru realizarea evaluării interne, se recomandă aplicarea următoarei grile
de ponderare a instrumentelor:
Elementele evaluării interne

Instrumente

Ponderea

Autoevaluarea

Chestionar de autoevaluare şi reflecţie, cu
stabilirea domeniilor de dezvoltare

Evaluarea din partea superiorului
(angajatorului)
Completarea portofoliului profesional

Chestionar de evaluare, cu recomandări
pentru dezvoltare
Portofoliul cu dovezi pe domeniile vizate de
standarde

Consultarea opiniei altor cadre di- Fişe de observare
dactice - evaluarea de la egal la egal Reflecţii pedagogice
Chestionare pentru elevi şi părinţi, pe diConsultarea opiniilor elevilor şi pămensiunile din standarde la care aceştia pot
rinţilor
oferi feedback
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30%

40 %
20%
10%
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1.3.3. Instrumentarul pentru evaluarea externă a cadrelor didactice
Evaluarea externă a cadrelor didactice, în baza metodologiei de evaluare elaborate de către Inspectoratul Şcolar Naţional şi aprobate de către Ministerul
Educaţiei, este efectuată de către organele abilitate o dată la cinci ani.
Evaluarea externă poate servi ca bază, alături de alte elemente prevăzute
de metodologia aferentă, pentru procesul de conferire şi confirmare a gradelor
didactice şi, respectiv, acordarea sporului salarial aferent conform prevederilor
legale.
Ponderarea instrumentelor în cadrul evaluării externe
Pentru realizarea evaluării externe, se recomandă aplicarea următoarei grile
de ponderare a instrumentelor:
Elementele vizate de evaluarea
externă

Instrumente

Pondere

Rezultatele evaluărilor anuale pe
Sinteza rezultatelor evaluărilor anuale.
parcursul a 5 ani.

50%

Raportul privind gradul de realizare a
Planul de dezvoltare profesională. obiectivelor din planul de dezvoltare profesională, pentru perioada evaluată.

50%

1.3.4. Recomandări pentru aplicarea cadrului de referinţă
la elaborarea instrumentelor de evaluare anuală
La elaborarea diverselor fişe de evaluare, chestionare, fişe de observare, ghidul de portofoliu etc., se va proceda la:
• analiza minuţioasă a indicatorilor şi descriptorilor din standarde;
• stabilirea indicatorilor care se pretează pentru analiză printr-o modalitate
sau alta;
• stabilirea structurii documentelor pentru fiecare categorie de respondenţi /
evaluatori.
Corelarea indicatorilor şi a tipurilor de instrumente se va realiza de către Inspectoratul Şcolar Naţional.
Un model de corelare a indicatorilor şi a tipurilor de instrumente / respondenţi poate fi structurat conform tabelului de mai jos.
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2.1.

1.6.

1.5.

1.4.

1.3.

1.2.

1.1.

Nr.

Consultarea opiniei
Evaluarea din parConsultarea Consultarea
Portofoliul altor cadre didactitea superiorului
opiniilor opiniilor părinprofesional ce − evaluarea de la
(angajatorului)
elevilor
ţilor
egal la egal

Domeniul 1. Proiectarea şi pregătirea învăţării.
Standardul 1. Cadrul didactic planifică şi proiectează procesul de predare-învăţare-evaluare centrat pe elev, în vederea asigurării eficienţei şi creării oportunităţilor de implicare şi dezvoltare pentru fiecare copil.
Demonstrează cunoaşterea elevilor şi a abordărilor moderne pri



vind învăţarea.
Demonstrează cunoaşterea ma



teriei la disciplina predată.
Proiectează un demers didactic
modern, conform rigorilor ca



drului curricular al disciplinei.
Proiectează un demers didactic coerent, individualizat şi diferenţiat,




adaptat la particularităţile elevilor.
Planifică evaluarea procesului şi
a rezultatelor învăţării în concor



danţă cu rigorile curriculare.
Planifică utilizarea adecvată a resurselor de învăţare în realizarea




demersului didactic.
Domeniul 2. Mediul de învăţare.
Standardul 2. Cadrul didactic asigură crearea unui mediu de învăţare dezvoltativ şi sigur, bazat pe cultura învăţării, care facilitează succesul fiecărui elev.
Stabileşte un climat relaţional
sigur, bazat pe încredere, soli




daritate şi respect, pe principiile
echităţii şi ale toleranţei.

Indicator

Autoevaluarea
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4.1.

3.5.

3.4.

3.3.

3.2.

3.1.

2.3.

2.2.

Nr.

Consultarea opiniei
Evaluarea din parConsultarea Consultarea
Portofoliul altor cadre didactitea superiorului
opiniilor opiniilor părinprofesional ce − evaluarea de la
(angajatorului)
elevilor
ţilor
egal la egal

Organizează în mod raţional şi





optim spaţiul fizic.
Asigură managementul eficient
al clasei şi al comportamentului





elevilor.
Domeniul 3. Procesul de predare-învăţare-evaluare.
Standardul 3. Cadrul didactic asigură implementarea unui proces de predare-învăţare-evaluare centrat pe cel care învaţă, în vederea
asigurării succesului şcolar al fiecărui elev.
Formează şi dezvoltă motivaţia,
autonomia şi responsabilitatea





elevilor pentru propria învăţare.
Demonstrează o comunicare di




dactică corectă şi eficientă.
Utilizează în mod optim diversi




tatea resurselor de învăţare.
Gestionează eficient procesul





educaţional la clasă.
Foloseşte evaluarea drept instrument de dezvoltare a potenţialu




lui elevilor.
Domeniul 4. Dezvoltare şi creştere profesională.
Standardul 4. Cadrul didactic gestionează propria dezvoltare profesională continuă, axată pe necesităţi reale, în vederea asigurării performanţei sale profesionale.
Construieşte propria identitate
profesională în corespundere cu




rolurile prescrise de funcţia pe
care o deţine.

Indicator

Autoevaluarea
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Consultarea opiniei
Evaluarea din parConsultarea Consultarea
Portofoliul altor cadre didactitea superiorului
opiniilor opiniilor părinprofesional ce − evaluarea de la
(angajatorului)
elevilor
ţilor
egal la egal









Facilitează implicarea membrilor
familiei şi a comunităţii în calitate
de persoane-resursă în eficientizarea procesului educaţional.

Facilitează implicarea elevilor în
dezvoltarea proiectelor comunitare şi a acţiunilor de voluntariat.

Dezvoltă relaţiile dintre şcoală şi
familii/ membrii comunităţii prin
intermediul proiectelor educaţionale relevante.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.





























Domeniul 5. Relaţia şcoală-familie-comunitate.
Standardul 5. Cadrul didactic asigură relaţii de colaborare şi respect cu familia şi comunitatea, dezvoltând parteneriate eficiente în sprijinul realizării unui proces educaţional de calitate.

Realizează şi monitorizează procesul de dezvoltare personală şi
profesională.

Proiectează propriul traseu de
dezvoltare profesională continuă.

Indicator

Comunică în mod curent cu
membrii familiei/reprezentanţii
legali despre activitatea şi progresul elevilor.

4.3.

4.2.

Nr.

Autoevaluarea

2. Standarde profesionale ale cadrelor didactice
din învățământul primar, gimnazial și liceal
Coordonare:
Nicolaescu-Onofrei Liliana, Ministerul Educației
Dr. conf. cerc. Cara Angela, Institutul de Științe ale Educației
Autori:
Dr. conf. cerc. Cara Angela, Institutul de Științe ale Educației
Caragi Larisa, LT „Emil Nicula”, s. Mereni, Anenii Noi
Dr. Cerbușca Pavel, Liceul Academiei de Științe din Moldova
Chicu Valentina, Ministerul Educației
Dr. conf. Cincilei Cornelia, Programul Educațional „Pas cu Pas”
Condrea Ion, LT „Ion Inculeț”, s. Vorniceni, Strășeni
Dr. conf. Cosovan Olga, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău
Duca Cristina, Ministerul Educației
Eșanu Rodica, LT „Columna”, Chișinău
Jitari Mariana, LT „Spiru Haret”, Chișinău
Nicolaescu-Onofrei Liliana, Ministerul Educației
Dr. Rusnac Virginia, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică
Consultant internaţional:
dr. Sergij Gabršček, Slovenia
Lucrarea a fost elaborată în cadrul Proiectului ”Educația în Republica Moldova − competențe pentru prezent și viitor”. Această inițiativă este parte a Proiectului de sprijin pentru reforma educației în Republica Moldova (OSF-SUPREM),
susținut de către Fundaţiile pentru o Societate Deschisă, prin intermediul Fundației Soros-Moldova.

Institutul de Politici Publice

33

2.1. Consideraţii conceptuale
2.1.1. Argument pentru un nou concept de evaluare a cadrelor
didactice: evaluarea axată pe dezvoltarea comunităţilor de învăţare
Standardele profesionale ale cadrelor didactice din învățământul primar,
gimnazial şi liceal sunt parte integrantă a sistemului de standarde educaţionale
de stat în învățământul general şi vizează dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice, în vederea asigurării progresului în învăţare al tuturor elevilor.
Abordarea propusă de autorii prezentului document se bazează pe următoarele consideraţii:
Un proces modern de evaluare a cadrelor didactice nu mai poate fi axat pe
cuantificarea unor credite oferite pentru orele de participare la cursuri de formare sau la diferite activităţi, majoritatea dintre care nici măcar nu pot fi efectuate de cei mai mulţi dintre profesori. El trebuie să se axeze pe crearea unor comunităţi de bune practici în fiecare şcoală, în cadrul cărora profesorii se sprijină
reciproc, învățând unii de la alţii şi urmărind succesul comun.
Un proces de evaluare autentic nu mai poate pune accent pe acordarea de
credite pentru organizarea, cu exces de zel şi cu stres pentru dascăl şi pentru copii, a trei lecţii şi două activităţi demonstrative pe parcursul a cinci ani, care, de
fapt, nici pe departe nu „demonstrează” situaţia reală. El trebuie să se axeze, în
primul rând, pe aprecierea gradului de competenţă cu care un cadru didactic îşi
face munca în fiecare zi, pas cu pas, pe modul în care acesta rezolvă problemele
reale şi răspunde provocărilor care apar.
Un proces de evaluare eficient nu mai poate pune profesorul în situaţia de a
acorda extrem de mult timp activităţilor birocratice, consumatoare de timp şi de
hârtie, în detrimentul unui timp de calitate folosit pentru pregătirea şi realizarea activităţii cu elevii. Cadrul didactic trebuie să-şi centreze activitatea pe elev,
ajutându-l să progreseze în învăţare, să se simtă liber în gândire, să-şi manifeste
curiozitatea prin întrebări, să-şi sprijine colegii şi să caute sprijinul acestora.
Şcoala, în ansamblul ei, şi colectivul pedagogic, în particular, pot fi comparate cu o orchestră. Managerul este în rol de dirijor, cadrele didactice sunt instrumentiştii. Orchestra acompaniază elevii, care reprezintă corul şi soliştii, iar
muzica lor este un produs care poate crea satisfacţie doar dacă toţi lucrează
împreună, în echipă. O altă metaforă pentru succesul unei instituţii educaţionale este cea a sporturilor de ştafetă, în care câștigă echipa al cărei ultim membru
trece primul linia de finiş, indiferent de faptul cât de rapizi au fost coechipierii
săi. Un colectiv pedagogic este unul de succes atunci când toate cadrele manageriale şi didactice sunt axate pe creştere profesională. O clasă de elevi este una
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de succes nu atunci când are unul sau câțiva olimpici, ci atunci când toţi elevii
demonstrează progrese în învăţare şi vin cu plăcere la şcoală, unde se simt puşi
în valoare, stimulaţi şi sprijiniţi. Cu alte cuvinte, şcolile de succes sunt cele care
constituie reale comunităţi de învăţare, comunităţi de bune practici.
Este iminentă axarea evaluării pe domeniile importante atât pentru activitatea cadrului didactic, cât şi pentru asigurarea condiţiilor propice succesului
în învăţare al elevilor: proiectarea şi pregătirea învăţării; mediul de învăţare;
procesul de predare-învăţare-evaluare; dezvoltarea şi creşterea profesională a
cadrelor didactice; dezvoltarea relaţiei şcoală-familie-comunitate.
Evaluarea cadrelor didactice poate şi trebuie să devină un bun instrument
pentru dezvoltarea comunităţilor de învăţare, cu condiţia că va include:
• autoevaluarea, în baza reflecţiei profunde asupra prestaţiei profesionale
personale, coroborată cu evaluarea din partea administraţiei / managementului
instituţiei, rezultatele fiind discutate şi agreate de ambele părţi;
• evaluarea de către colegii-coechipieri, în baza observării, analizei şi discuțiilor profesionale, cu axare pe învăţarea reciprocă şi schimbul de experienţă;
• consultarea opiniei elevilor şi părinţilor, în conformitate cu prevederile Codului educaţiei al Republicii Moldova.

2.1.2. Principii de bază în elaborarea şi aplicarea standardelor profesionale ale cadrelor didactice
Standardele profesionale ale cadrelor didactice prezintă un sistem de referinţă important, menit să contribuie la asigurarea calităţii procesului educaţional
şi a sistemului educaţional în ansamblu. Standardele constituie repere de bază
în organizarea eficientă a procesului de evaluare internă şi externă a cadrelor
didactice, de dezvoltare profesională şi avansare în carieră.
Principiile de bază, utilizate în elaborarea standardelor şi care urmează a fi
respectate cu rigurozitate şi în procesul de aplicare a acestora, includ:
• principiul asigurării echităţii – asigurarea unei abordări echidistante şi fără
discriminare a oricărui cadru didactic, în procesul implementării standardelor şi
aplicării lor în calitate de bază a evaluării activităţii;
• principiul asigurării calităţii – prin aplicarea standardelor unice, raportate
la bunele practici naţionale şi internaţionale în domeniu;
• principiul relevanţei – standardizarea aspectelor de dezvoltare personală
şi profesională, relevante pentru activitatea cadrelor didactice şi îmbunătăţirea
acesteia;
• principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia – formularea standardelor şi a indicatorilor pe toate domeniile din perspectiva primordială a centrării
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pe elev; introducerea aspectelor care ţin de consultarea elevilor şi părinţilor, în
calitate de beneficiari;
• principiul susţinerii şi promovării personalului din educaţie pe bază de meritocraţie şi performanţă – elaborarea explicită a standardelor, indicatorilor şi
descriptorilor ca bază pentru dezvoltare ulterioară a metodologiei şi instrumentelor de evaluare, care să fie utilizate pentru modernizarea sistemului de evaluare profesională, internă şi externă, şi acordare a gradelor didactice.
Prin standardele profesionale elaborate, tuturor elevilor li se asigură şanse
egale de a primi o educaţie de calitate din partea cadrelor didactice pregătite
după cerinţe profesionale unice: promovarea conceptului educaţiei incluzive şi
a principiilor şcolii prietenoase copilului; asigurarea unui mediu deschis, sigur
pentru învăţare; creşterea atractivităţii învăţării; dezvoltarea cetăţeniei democratice şi a participării active; dezvoltarea competenţelor digitale, prin elaborarea şi aplicarea conţinuturilor educaţionale digitale în procesul educaţional;
asigurarea coeziunii sociale dintre toţi actorii pentru realizarea unei educaţii de
calitate.
Elaborarea standardelor profesionale ale cadrelor didactice din învățământul
primar, gimnazial şi liceal mai este motivată de priorităţile urmărite prin cooperarea susţinută în domeniul formării profesionale continue din Republica Moldova, în vederea asigurării unei educaţii de calitate. Aceasta este determinată
de următorii factori:
• consolidarea dimensiunii europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale continue a cadrelor didactice;
• orientarea sistemului de dezvoltare profesională în conformitate cu cerinţele pieţei muncii şi ale pedagogiei centrate pe elev;
• motivarea cadrelor didactice pentru învăţare pe tot parcursul vieţii;
• creşterea responsabilităţii personale a fiecărui cadru didactic pentru reuşita propriei cariere profesionale;
• promovarea transparenţei, recunoaşterea competenţelor şi/sau a calificărilor.
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2.2. Standardele profesionale ale cadrelor didactice
2.2.1. Structura standardelor
Standardele profesionale ale cadrelor didactice vizează dezvoltarea continuă
a competenţelor profesionale (în raport cu necesităţile educaţionale din sistem,
din instituţie şi cu necesităţile profesionale individuale ale cadrului didactic) şi
iau în considerare tendinţele existente, în domeniul motivării pentru autoformare şi realizării unei activităţi didactice de calitate.
1. Standardele profesionale acoperă întreaga activitate de predare-învăţare-evaluare şi se structurează pe cinci dimensiuni/domenii prioritare:
2. Proiectarea şi pregătirea învăţării.
3. Mediul de învăţare.
4. Procesul de predare-învăţare-evaluare.
5. Dezvoltare şi creştere profesională.
Relaţia şcoală-familie-comunitate.
Pentru fiecare dimensiune/ domeniu, este precizat standardul necesar de
atins/realizat. Fiecare standard se constituie din mai multe elemente – indicatori care reflectă etapele/ acţiunile cadrului didactic, necesare şi oportune pentru atingerea standardului.
Standardele profesionale ale cadrelor didactice acoperă dimensiunile fundamentale ale procesului educaţional centrat pe copil, domeniile prioritare în
activitatea cadrului didactic din învăţământul general.
Indicatorul în contextul standardelor profesionale reprezintă o descriere a
unei acţiuni sau a unui ansamblu de acţiuni interconexe, specifice unor aspecte
ale standardului.
Îndeplinirea cerinţelor din standarde se poate urmări şi dovedi prin diferite
modalităţi şi surse de verificare: observare directă a activităţii, consultarea documentelor, chestionarea / intervievarea tuturor factorilor de interes, portofolii
etc.

2.2.2. Domenii de competenţă, standarde şi indicatori
▪ Domeniul 1. Proiectarea şi pregătirea învăţării
Standardul 1. Cadrul didactic planifică şi proiectează procesul de predare-învăţare-evaluare centrat pe elev, în vederea asigurării eficienţei şi creării oportunităţilor de implicare şi dezvoltare pentru fiecare copil.
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Indicatori:
1.1. Demonstrează cunoaşterea elevilor şi a abordărilor moderne privind
învăţarea.
1.2. Demonstrează cunoaşterea materiei la disciplina predată.
1.3. Proiectează un demers didactic modern, conform rigorilor cadrului
curricular al disciplinei.
1.4. Proiectează un demers didactic coerent, individualizat şi diferenţiat,
adaptat la particularităţile elevilor.
1.5. Planifică evaluarea procesului şi a rezultatelor învăţării în concordanţă
cu rigorile curriculare.
1.6. Planifică utilizarea adecvată a resurselor de învăţare în realizarea demersului didactic.
▪ Domeniul 2: Mediul de învăţare
Standardul 2: Cadrul didactic asigură crearea unui mediu de învăţare dezvoltativ şi sigur, bazat pe cultura învăţării, care facilitează succesul fiecărui elev.
Indicatori:
2.1. Stabileşte un climat relaţional sigur, bazat pe încredere, solidaritate şi
respect, pe principiile echităţii şi ale toleranţei.
2.2. Organizează în mod raţional şi optim spaţiul fizic.
2.3. Asigură managementul eficient al clasei şi al comportamentului elevilor.
▪ Domeniul 3: Procesul de predare-învăţare-evaluare
Standardul 3: Cadrul didactic asigură implementarea unui proces de predare-învăţare-evaluare centrat pe cel care învaţă, în vederea asigurării succesului
şcolar al fiecărui elev.
Indicatori:
3.1. Formează şi dezvoltă motivaţia, autonomia şi responsabilitatea elevilor
pentru propria învăţare.
3.2. Demonstrează o comunicare didactică corectă şi eficientă.
3.3. Utilizează în mod optim diversitatea resurselor de învăţare.
3.4. Gestionează eficient procesul educaţional la clasă.
3.5. Foloseşte evaluarea drept instrument de dezvoltare a potenţialului elevilor.
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▪ Domeniul 4: Dezvoltare şi creştere profesională
Standardul 4: Cadrul didactic gestionează propria dezvoltare profesională
continuă, axată pe necesităţi reale, în vederea asigurării performanţei sale profesionale.
Indicatori:
4.1. Construieşte propria identitate profesională în corespundere cu rolurile
prescrise de funcţia pe care o deţine.
4.2. Proiectează propriul traseu de dezvoltare profesională continuă.
4.3. Realizează şi monitorizează procesul de dezvoltare personală şi profesională.
▪ Domeniul 5: Relaţia şcoală-familie-comunitate
Standardul 5: Cadrul didactic asigură relaţii de colaborare şi respect cu familia şi comunitatea, dezvoltând parteneriate eficiente în sprijinul realizării unui
proces educaţional de calitate.
Indicatori:
5.1. Comunică în mod curent cu membrii familiei/reprezentanţii legali despre
activitatea şi progresul elevilor.
5.2. Facilitează implicarea membrilor familiei şi a comunităţii în calitate de
persoane-resursă în eficientizarea procesului educaţional.
5.3. Facilitează implicarea elevilor în dezvoltarea proiectelor comunitare şi a
acţiunilor de voluntariat.
5.4. Dezvoltă relaţiile dintre şcoală şi familii/ membrii comunităţii prin intermediul proiectelor educaţionale relevante.
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3. Cadrul de referință pentru standardele profesionale ale
cadrelor manageriale din învățământul primar,
gimnazial şi liceal
Coordonator:
Chicu Valentina, șefa Direcției Învățământ Preuniversitar, Ministerul Educației
Autori:
Andrițchi Viorica, doctor habilitat în pedagogie, Institutul de Științe ale Educației
Bucun Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, Institutul de Științe ale Educației
Chicu Valentina, șefa Direcției Învățământ Preuniversitar, Ministerul Educației
Cojocaru Vasile, doctor habilitat în pedagogie, Universitatea Pedagogică de
Stat ”Ion Creangă”
Crețu Nicolae, expert în managementul organizațional
Cutasevici Angela, director adjunct, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Chișinău
Guțu Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, USM
Lîsenco Serghei, expert în management educațional
Moga Ecaterina, doctor în pedagogie, directorul Liceului Teoretic „Elimul Nou”
Sclifos Lia, doctor în pedagogie
Vivdici Ana, director al Inspectoratului Școlar Național
Uzicov Nina, director adjunct, Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Chișinău
Lucrarea a fost elaborată în cadrul Proiectului ”Educația în Republica Moldova − competențe pentru prezent și viitor”. Această inițiativă este parte a Proiectului de sprijin pentru reforma educației în Republica Moldova (OSF-SUPREM),
susținut de către Fundaţiile pentru o Societate Deschisă, prin intermediul Fundației Soros-Moldova.
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3.1. Funcțiile cadrului de referință pentru
standardele profesionale ale cadrelor manageriale
Cadrul de referință pentru standardele profesionale ale cadrelor manageriale
din învățământul general reprezintă o descriere detaliată și aprofundată a standardelor, care include descriptori pentru fiecare indicator, acest format oferind
posibilitatea unei prezentări mai explicite a standardelor.
Descriptorii, în contextul indicatorilor, reprezintă o descriere a unor operaţii/ acţiuni concrete, specifice unui aspect al indicatorului respectiv. Descriptorii
sunt prezentați pe trei niveluri: nivelul de bază, nivelul avansat, nivelul performant. Descriptorii sunt orientați la măsurarea manifestării calitative a indicatorului respectiv.
Aşadar, indicatorii şi descriptorii reprezintă sursa informaţională privind
funcţionalitatea şi eficienţa standardului respectiv, dar şi sursa de elaborare a
diferitor instrumente de evaluare/monitorizare a acţiunilor/activităţii manageriale raportate la standarde profesionale.
Cadrul de referință al Standardelor profesionale ale cadrelor manageriale din
învățământul general se aplică:
− de către managerii școlari, pentru autoevaluarea activității, elaborarea planurilor individuale de dezvoltare profesională, elaborarea Planului managerial
anual;
− de către evaluatorii externi, pentru determinarea nivelului calității activității managerului școlar, elaborarea instrumentelor de evaluare-diagnostic pe
fiecare dintre dimensiunile standardelor; elaborarea recomandărilor pentru
dezvoltarea profesională a managerilor;
− de către instituțiile abilitate în formare inițială și continuă a cadrelor didactice, pentru conceperea planurilor de învățământ în cadrul formării inițiale,
elaborarea planurilor stagiilor de formare continuă a managerilor, elaborarea
suportului curricular pentru respectivele activități de formare.
Aplicarea standardelor necesită elaborarea unei metodologii cu descrierea
procedurilor concrete de colectare și interpretare a informației, precum și descrierea modalităților de utilizare ulterioară a datelor obținute. În contextul realităților sistemului educațional din Republica Moldova, standardele profesionale pentru cadrele manageriale din învățământul general urmează a fi aplicate
gradual, ceea ce determină necesitatea elaborării unui plan de acțiuni în care să
fie specificată fiecare dintre etapele de punere în aplicare a prevederilor respectivului document. Pentru eficientizarea procesului de aplicare a standardelor
profesionale ale cadrelor manageriale din învățământul general, este necesară
organizarea unor stagii de formare destinate pregătirii managerilor pe fiecare
dintre domeniile pe care se bazează Standardele și pe necesitățile individuale
ale managerilor în materie de dezvoltare a competențelor profesionale.
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Nivel avansat

Descriptori
Nivel performant

1.1.5. Identifică provocările în realizarea priorităților strategice și asigura
planificarea acțiunilor de management
al riscurilor.

1.1.8. Asigură participarea cadrelor
didactice la activități de elaborare și
evaluare a politicilor educaționale,
organizate la nivel național.

1.2.8. Elaborează și îmbunătățește
1.2.5. Monitorizează continuu perforcontinuu sistemul de colectare și
manțele obținute în procesul de dezvolanaliză permanentă a datelor pritare și ajustează planurile operaționale
vind progresele obținute în realizala obiectivele strategice.
rea priorităților strategice.

1.1.3. Asigură concordanță dintre vi1.1.9. Implică instituția de învăță1.1.6. Elaborează în mod participativ
ziunea, misiunea și obiectivele stramânt în pilotarea ideilor inovative
obiective de dezvoltare ambițioase,
tegice ale școlii și politica educațiocare pot servi drept baza pentru
specifice și măsurabile.
nală națională.
promovarea politicilor educaționale.

1.1.2. Identifică prioritățile strategice
care asigură atingerea performanțelor în activitatea elevilor și a cadrelor
didactice.

1.1.7. Creează mediul stimulativ
1.1.1. Implică cadrele didactice, ele- 1.1.4. Asigură reflectarea în viziunea
pentru generarea și încorporarea
vii, părinții și partenerii în procesul de școlii a necesităților specifice ale comuideilor de optimizare a procesului de
elaborare a viziunii și misiunii școlii.
nității.
realizare a obiectivelor strategice.

Nivel de bază

1.2.1. Informează elevii, cadrele didactice, părinții și partenerii privind
viziunea, misiunea, valorile de bază și
1.2. Conduce procesul de rea- prioritățile strategice de dezvoltare a
lizare a obiectivelor strategice. instituției de învățământ.
1.2.2. Asigură înțelegerea împărtășită a valorilor de bază și a priorităților
strategice.

1.1. Organizează procesul participativ de elaborare a proiectelor de dezvoltare a școlii în
baza evaluării holistice a mediului intern și extern.

Indicatori

Standardul 1. Conducerea procesului de elaborare și implementare a proiectelor de dezvoltare a instituției de învățământ
în vederea promovării politicii educaționale naționale și locale

3.2. Standarde, indicatori şi descriptori
Domeniul 1. Viziune și strategii
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Nivel avansat

1.2.9. Documentează sistematic progresul în atingerea rezultatelor planificate, practicile de succes și modalitățile de abordare a problemelor.

Nivel performant

1.3.1. Informează comunitatea școlară despre indicatorii principali de
evaluare a realizării obiectivelor strategice.

1.3.7. Elaborează și dezvoltă în mod
1.3.4. Promovează utilizarea misiunii
participativ proceduri eficiente ce
și valorilor drept criterii de evaluare și
permit ajustarea imediată a activităautoevaluare a activității proprii și a cații instituției la provocările interne și
drelor didactice.
externe.

1.2.10. Deleagă echilibrat cadrelor
1.2.7. Coordonează eforturile cadrelor
1.2.4. Asigură repartizarea către cadidactice limita puterii de decizie și
didactice, părinților, partenerilor și eledrele didactice a sarcinilor pentru reresponsabilitatea pentru sarcini și
vilor în procesul de realizare a obiectializarea obiectivelor strategice.
activități în care acestea sunt implivelor strategice.
cate.

1.2.6. Include în planul anual de acti1.2.3. Asigură operaționalizarea prio- vitate indicatorii de monitorizare rerităților strategice și reflectarea lor în levanți pentru obiectivele strategice,
planurile de activitate a școlii.
perioada și modalitatea de colectare a
datelor pe fiecare indicator.

Nivel de bază

Descriptori

1.3.3. Elaborează rapoarte de evaluare a gradului de realizare a obiectivelor strategice și asigură accesul la ele
pentru toate persoane cointeresate.

1.3.9. În prezentarea rapoartelor,
1.3.6. Asigură participarea cadrelor difacilitează înțelegerea acestora de
dactice, elevilor, părinților, partenerilor
către diferite grupuri-țintă, prin
la discutarea și aprobarea rapoartelor
utilizarea limbajului adecvat și releelaborate.
vant.

1.3.5. Selectează și utilizează instru1.3.8. Implică cadrele didactice în
1.3. Implică elevii, părinții, ca- 1.3.2. Conduce procesul de selectare
mente de evaluare ce permit contrapucercetarea factorilor determinanți ai
drele didactice și partenerii în și înregistrare a datelor relevante innerea/triangularea datelor obținute de
succeselor și eșecurilor.
evaluarea gradului de realizare dicatorilor de evaluare.
la grupurile diferite de respondenți.
a obiectivelor strategice.

Indicatori

44

Institutul de Politici Publice

Nivel avansat

Descriptori
Nivel performant

2.1.3. Asigură instituţia de învățământ cu produse curriculare: planul
de învățământ, curricula pe discipline, manuale şcolare, ghiduri metodologice, dar şi cu mijloace informaţionale şi comunicaţionale.

2.1.6. Asigură valorificarea eficientă în procesul de predare-învățare-evaluare a tuturor resurselor de care dispune instituția de
învățământ și comunitatea.

2.1.9. Încurajează și susține cadrele
didactice în elaborarea produselor
curriculare (curricula pentru discipline opționale, materiale didactice
etc.).

2.1.5. Planifică și organizează for2.1.8. Creează contextul necesar
marea continuă anticipată a cadrepentru transformarea instituției înlor didactice în cazul implementării
tr-o comunitate de învățare.
schimbărilor curriculare.

2.1.7. Promovează abordări curri2.1.1. Elaborează proiectul curricu- 2.1.4. Solicită cadrelor didactice și
culare inovaţionale prin Planul de
lar și oferta curriculară a instituției susține aplicarea tehnologiilor eduînvățământ individualizat al instituțide învățământ.
caționale moderne.
ei de învățământ.

Nivel de bază

2.1.2. Asigură instituția cu cadre
didactice calificate pentru întreg
procesul educațional, inclusiv prin
2.1. Asigură condiţii metodologice, planificarea, organizarea și coordomotivaţionale şi logistice de imple- narea formării continue a cadrelor
mentare a curriculumului în diferite didactice pentru implementarea
curriculumului, în baza nevoilor inipostaze de manifestare.
dividuale de formare ale acestora.

Indicatori

Standardul 2. Dezvoltarea ofertei curriculare în vederea valorificării potențialului individual, instituțional și comunitar

Domeniul 2. Curriculum
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2.3.1. Asigură un mediu de învățare
accesibil și sigur pentru fiecare copil:
spaţii destinate procesului educativ, dotate în conformitate cu nivelul
de şcolarizare și profilul unităţii de
2.3. Asigură condiţii şi sprijină inînvățământ general accesibile pentru
dividualizarea traseelor curriculare
toţi copiii, inclusiv pentru cei cu cerinpentru elevi.
ţe educaţionale speciale (rampe pentru scaunele cu rotile, bare de sprijin
şi orientare, dublarea informaţiei sonore cu cea vizuală etc.); servicii de
sprijin pentru elevii care au nevoie.

2.3.7. Promovează cultura organizațională bazată pe respectul diversi2.3.4. Coordonează procurarea,
tăţii culturale, etnice, lingvistice, reconfecționarea, ajustarea materiligioase, prin actele reglatorii şi prin
alelor didactice adecvate pentru
activităţile pe care le organizează
fiecare copil.
şi/sau la care participă instituția de
învățământ.

2.2.6. Elaborează și aplică strategii
de management al riscurilor pentru
procesul de implementare a curriculumului.

2.2.4. Inițiază aplicarea strategiilor
de intervenție și reglare în procesul
de implementare a curriculumului
în baza rezultatelor monitorizării și
evaluării.

Nivel performant
2.2.5. Iniţiază, încurajează și susține realizarea cercetărilor ştiinţifice aplicate
(cercetare-acțiune), cu referire la autoevaluare, autoreglare, autodezvoltare,
extindere a experienţelor de monitorizare/ evaluare pentru asigurarea calitativă a implementării curriculumului.

Nivel avansat

Descriptori

2.2.3. Creează condiții de corelare
2.2.1. Asigură conformitatea și rit- interdisciplinară a implementării
micitatea implementării curriculu- curriculumului (pe orizontală) și de
mului.
asigurare a continuității (pe verticală: cicluri de învățământ).

Nivel de bază

2.2. Coordonează monitorizarea şi
evaluarea implementării curriculu- 2.2.2. Elaborează și pune în aplicare
mului şcolar.
politici și proceduri de monitorizare și evaluare internă a rezultatelor
copiilor/ elevilor în raport cu standardele educaționale și raportează
periodic despre rezultatele monitorizării şi evaluării implementării şi
funcţionării curriculumului şcolar.

Indicatori
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Indicatori

2.3.6. Planifică și organizează spații
și materiale necesare pentru im- 2.3.9. Asigură dezvoltarea resurselor
plementarea disciplinelor opționa- instituției de învățământ în corelare
le aplicative, a cercurilor, cluburilor cu necesitățile și dorințele elevilor.
pentru care au optat elevii.

2.3.3. Coordonează proiectarea și
implementarea curriculumului la
decizia școlii și a activităților extrașcolare în baza opțiunilor elevilor,
părinților, tradițiilor comunității și a
tendințelor de dezvoltare a domeniilor de activitate umană.

2.3.8. Valorifică mediul extern, identificând și utilizând oportunități de
realizare eficientă a traseelor curriculare individualizate pentru elevii
cu cerințe educaționale speciale și
pentru elevii dotați.

2.3.5. Sprijină planificarea și organizarea activităților de valorificare a potențialului fiecărui elev
la nivelul clasei și al instituției de
învățământ.

2.3.2. Coordonează elaborarea și
implementarea planurilor educaționale individuale pentru elevii ce se
confruntă cu probleme de învățare
și pentru elevii dotați (strategii de
recuperare și sprijin în învățare pentru elevii cu risc de abandon școlar și
pentru elevii cu necesități educaționale speciale, strategii de susținere
a elevilor dotați).

Nivel performant

Nivel avansat

Nivel de bază

Descriptori
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3.1.11. Încurajează învăţarea continuă la toate nivelurile (instituțional, raional, republican, internațional) şi sub toate formele (formală,
informală şi nonformală).

3.1.12. Identifică și experimentează noi forme de valorificare a
competențelor profesionale dobândite/ dezvoltate ale cadrelor
didactice prin prisma eficienței și
eficacității acestora.

3.1.6. Încurajează și susține cadrele didactice să
participe la diverse cursuri, seminare, traininguri de formare profesională continuă, organizate la nivel instituţional, raional, republican,
conform unui traseu individualizat de dezvoltare profesională.

3.1.7. Asigură și evaluează calitatea procesului de
diseminare a bunelor practici şi de valorificare a
competențelor profesionale ale cadrelor didactice.
3.1.8. Încurajează iniţiativele valoroase ale cadrelor didactice ce ţin de îmbunătăţirea performanţei individuale şi a celei organizaţionale
(proiecte individuale şi de grup, cercetări aplicative (cercetarea-acțiune).

3.1.2. Susține financiar participarea
cadrelor didactice (cel puţin 3 zile pe
an) la diverse cursuri, seminare, traininguri de formare profesională continuă, organizate la nivel instituţional,
raional şi, cel puțin odată la 3 ani – la
cele de nivel republican.

3.1.10. Promovează în instituție
cultura autonomiei responsabile în
raport cu dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice.

3.1.5. Implică în procesul de identificare a nevoilor de dezvoltare profesională ale cadrelor
didactice elevii, părinţii, colegii de la catedră,
șefii de catedră, directorul adjunct.

3.1.1. Identifică nevoile de dezvoltare
profesională ale cadrelor didactice,
prin asistarea la ore și consultarea
opiniei acestora.

Nivel performant

Nivel avansat

Descriptori

Nivel de bază

3.1. Asigură condițiile
pentru implicarea cadrelor didactice în diverse
activităţi de autoformare și formare profesională continuă, relevante
pentru nevoile lor profe- 3.1.3. Organizează valorificarea comsionale.
petențelor profesionale ale cadrelor
didactice, prin diverse forme de diseminare a bunelor practici, precum
şedinţe de catedră tematice, şcoala
profesorului debutant, studierea experienței avansate, mentoratul de
dezvoltare profesională, cercuri pedagogice etc.

Indicatori

Standardul 3. Crearea și menținerea mediului stimulativ și cooperant în vederea dezvoltării continue a competențelor
profesionale ale cadrelor didactice

Domeniul 3. Resurse umane
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3.2.1. Identifică nevoile de dezvoltare
profesională a cadrului didactic debu3.2.4. Asigură fiecărui cadru didactic debutant
tant şi oferă consiliere și îndrumare
condiții pentru aplicarea planului individual de
metodică la elaborarea planului indiinserţie profesională.
vidual de inserție profesională, în conformitate cu nevoile debutantului.

3.2.3. Monitorizează gradul de inserție profesională a cadrului didactic și 3.2.6. Monitorizează activitatea mentorilor
direcționează/ îmbunătățește conti- cadrului didactic debutant.
nuu acest proces.

3.2.9. Creează contexte de dezvoltare a capacităților instituționale
de consiliere și mentorare a cadrelor didactice debutante.

3.2.8. Dezvoltă şi asigură eficacitatea parteneriatelor pedagogice
pentru facilitatea procesului de
inserţie profesională a cadrului
didactic debutant.

3.2.7. Experimentează forme şi
metode autentice de inserție profesională a cadrului didactic debutant, conjugate într-o strategie de
dezvoltare a identităţii profesionale a cadrului didactic debutant.

3.1.9. Aplică proceduri de evaluare, evaluare
reciprocă şi autoevaluare a rezultatelor şi efectelor formării profesionale continue, concepute
în termeni de dezvoltare a performanţei la clasa
de elevi, conform unui plan bine determinat şi
unei metodologii adecvate.

3.1.4. Consultă permanent opinia
elevilor, părinţilor, şefilor de catedră,
colegilor de la catedră, directorului
adjunct privind valoarea şi impactul
bunelor practici aplicate de cadrele
didactice.

3.2.5. Asigură funcționalitatea mentoratului
de inserție profesională, în raport cu nevoile
profesionale şi personale ale cadrului didactic
debutant precum şi standardele profesionale.

3.1.13. Asigură funcționalitatea
sistemului instituțional de management a performanței cadrelor
didactice.
3.1.14. Stimulează, prin metodele și
instrumentele manageriale disponibile, performanța cadrelor didactice,
obţinută în rezultatul autodezvoltării
profesionale.

Nivel performant

Nivel avansat

Descriptori

Nivel de bază

3.2. Asigură inserția pro- 3.2.2. Oferă cadrului didactic debufesională a cadrului di- tant consiliere în autodefinirea idendactic debutant.
tităţii profesionale, în probleme de
management al carierei didactice,
legislaţia muncii, drept, salarizare etc.

Indicatori
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3.3. Evaluează activitatea cadrelor didactice și
monitorizează procesul
de autoevaluare.

Indicatori

3.3.4. Evaluează cadrele didactice periodic și
anual, prin consultarea opiniei elevilor, cadrelor
didactice, părinţilor, şefilor de catedră, directorului adjunct.
3.3.5. Încurajează cadrul didactic să-și autoevalueze performanţă profesională.

3.3.1. Organizează evaluarea periodică și anuală a cadrelor didactice, conform unei metodologii aprobate de
Ministerul Educației și cunoscută de
către toate cadrele didactice.
3.3.2. Asigură funcţionalitatea metodologiei instituţionale de evaluare a
performanţelor cadrelor didactice.

3.3.7. Promovează consecvent în
instituţie cultura autoevaluării și
evaluării obiective.
3.3.8. Valorifică noi forme şi modalităţi de evaluare autentică a cadrelor didactice.
3.3.9. Creează contexte de stimulare a inițiativei și a performanței.

Nivel performant

3.3.10. Planifică și organizează
programe de îmbunătăţire/ dezvoltare a competenţelor profesio3.3.3. Elaborează rapoarte/ note in- 3.3.6. Oferă consiliere şi îndrumare metodolonale, în conformitate cu rezultateformative privind rezultatele evaluării gică cadrelor didactice, în contextul rezultatelor
le evaluării şi autoevaluării.
cadrelor didactice.
evaluării/ autoevaluării.
3.3.11. Monitorizează progresele
fiecărui cadru didactic/ managerial
în raport cu rezultatele evaluării.

Nivel avansat

Nivel de bază

Descriptori
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4.1. Asigură realizarea
priorităților de dezvoltare în procesul de
planificare și executare
bugetară.

Indicatori

Nivel performant

4.1.11. Demonstrează transparența actului decizional, prin elaborarea și prezentarea raportului financiar explicit
pentru toți beneficiarii.
4.1.12. Asigură o înțelegere împărtășită
a priorităților în planificarea și executarea bugetului de către toți beneficiarii.
4.1.13. Asigură economicitate, eficacitate și eficiență în gestionarea bugetului instituției de învățământ.

Nivel avansat
4.1.5. Asigură inteligibilitatea, relevanța,
credibilitatea și comparabilitatea informațiilor din rapoartele financiare.
4.1.6. Organizează participativ procesul decizional privind alocarea resurselor, elaborarea devizului de cheltuieli anual și a bugetelor pe programe.
4.1.7. Asigură prioritar alocarea finanțelor
pentru crearea unui mediu sigur și motivant
pentru elevi și angajați.
4.1.8. Asigură ritmicitatea executării bugetului.
4.1.9. Organizează colectarea sistematică şi
analiza datelor privind realizarea indicatorilor de performanţă și realizarea obiectivelor
programului/subprogramului.
4.1.10. Identifică, evaluează, înregistrează
şi monitorizează sistematic riscurile ce pot
afecta îndeplinirea obiectivelor şi realizarea performanţelor planificate şi elaborează
măsuri de diminuare a probabilităţii riscurilor şi/sau a impactului acestora.

Nivel de bază

4.1.1. Coordonează elaborarea, monitorizarea și raportarea bugetelor pe
programe.
4.1.2. Asigură reflectarea integrală
în bugetele pe programe a priorităților de dezvoltare a instituției de
învățământ.
4.1.3. Asigură respectarea cadrului logic în structura și relațiile interne între
elementele programului/ subprogramului.
4.1.4. Planifică activităţile aferente
procesului de monitorizare a executării bugetului și a realizării indicatorilor de performanță a programelor și
subprogramelor.

Descriptori

Standardul 4. Gestionarea și dezvoltarea resurselor materiale și financiare în vederea asigurării unui mediu de învățare
sigur și motivant

Domeniul 4. Resurse financiare și materiale
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Nivel de bază

4.2.1. Organizează în instituția de
învățământ sistemul de management
financiar și control.
4.2.2. Asigură conformitatea managementului financiar și control cu cadrul
normativ.
4.2.3. Aprobă carta de audit intern,
planul strategic şi planul anual al activităţii de audit intern.
4.2. Asigură funcționa4.2.4. Stabilește principalele surse de
rea sistemului de mainformaţii necesare îndeplinirii atribunagement financiar și
ţiilor, precum şi cantitatea, calitatea,
audit intern.
periodicitatea şi destinatarii informaţiilor.
4.2.5. Elaborează Raportul privind organizarea și funcționarea sistemului
de management financiar și control.
4.2.6. Elaborează Declarația privind
buna guvernare și o face publică în sediul instituției / o plasează pe pagina
web a instituției de învățământ.

Indicatori

4.2.7. Efectuează sistematic autoevaluarea
în scopul determinării funcţionalităţii sistemului de management financiar şi control,
al aprecierii gradului de conformitate a acestuia cu cadrul normativ în domeniu, al lichidării operative a disfuncțiilor și neregularităţilor constatate și al îmbunătățirii continue.
4.2.8. Asigură resursele necesare pentru un
audit intern eficient.
4.2.9. Aplică proceduri de responsabilizare a
tuturor angajaților pentru respectarea principiilor bunei guvernări.

Nivel avansat

Descriptori

4.2.11. Implementează un sistem de
management financiar şi control conform standardelor naţionale de control
intern în sectorul public.
4.2.12. Valorifică eficient rezultatele
auditului intern.
4.2.13. Asigură respectarea în instituția de învățământ a principiilor bunei
guvernări: transparență, răspundere,
economicitate, eficiență, eficacitate,
legalitate, echitate, etică, integritate.
4.2.14. Organizează controale ex-ante
(preventive), până la realizarea unei
operaţiuni, prin proceduri de control
intern, pentru prevenirea erorilor, neregularităţilor, precum şi a activităţilor
ineficiente sau necorespunzătoare.

Nivel performant
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4.3. Aplică strategii de
atragere a resurselor
materiale, financiare,
informaționale complementar alocațiilor
bugetare.

Indicatori

4.3.6. Cercetează mediul economic și
identifică oportunități de dezvoltare și
diversificare a ofertei educaționale a
instituției de învățământ.
4.3.8. Identifică modalități de stimulare
materială și financiară a elevilor și cadrelor didactice pentru performanțele
obținute.

4.3.3. Antrenează elevii, cadrele didactice,
părinții în valorificarea oportunităților de finanțare a activităților extrașcolare de către
diferite organizații și fundații, prin proiecte
de finanțare, granturi.
4.3.4. Consolidează capacitățile instituționale în domeniul identificării donatorilor și
elaborării proiectelor.

4.3.1. Identifică și argumentează domeniile și activitățile în care instituția
are nevoie de finanțe complementar
la cele bugetare.
4.3.7. Asigură transparența cheltuirii
resurselor adiționale obținute de instituția de învățământ.

4.3.9. Asigură gestionarea optimă a
resurselor conform obiectivelor institu4.3.2. Instituie proceduri de responsa4.3.5. Asigură valorificarea optimă a tutu- ției de învățământ, pe baza principiilor
bilizare a tuturor angajaților și elevilor
ror resurselor de care dispune instituția de bunei guvernări, prin implementarea
pentru păstrarea patrimoniului și duînvățământ.
sistemului de management financiar şi
rabilitatea investițiilor.
control şi a activităţii de audit intern în
sectorul public.

Nivel performant

Nivel avansat

Nivel de bază

Descriptori
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Domeniul 5. Structuri și proceduri

5.1. Asigură funcționalitatea
managementului strategic,
operaționalizat prin structurile administrative și manageriale.

Indicatori

5.1.7. Identifică și creează structuri
complementare (grupuri de lucru,
echipe de proiect etc.) necesare
pentru implementarea priorităților
de dezvoltare strategică a instituției
de învățământ.
5.1.8. Creează condiții propice
pentru constituirea și consolidarea
echipei manageriale.
5.1.9. Asigură evitarea redundanței
în activitatea personalului și a structurilor organizatorice.

5.1.1. Asigură organizarea structurală internă a instituției de învățământ în conformitate cu cadrul normativ și organizarea procesuală a activității instituției de învățământ.
5.1.2. Asigură selectarea în funcții-cheie a
persoanelor integre, responsabile, motivate
și profesioniste.
5.1.3. Monitorizează activitatea tuturor
structurilor din organizație și evaluează periodic funcționalitatea lor.
5.1.4. Creează contexte pentru implicarea părinților și a reprezentanților comunității în structurile și activitățile instituției de învățământ.

5.1.12. Valorifică structurile informale existente în organizație și capacitățile liderilor informali din organizație.
5.1.13. Asigură dezvoltarea continuă a echipei manageriale și a competențelor membrilor acesteia.
5.1.14. Asigură vizibilitatea activității tuturor structurilor din organizație.

Nivel performant

6.1.5. Promovează aplicarea TIC în procesul de management al instituției
6.1.9. Asigură condiții pentru diversificarea instrumentelor TIC aplicate pentru eficientizarea activității instituției la toate nivelele
de management.
6.1.14. Monitorizează elaborarea seturilor de date deschise și evaluarea calității materialelor publicate online.

Nivel avansat

Nivel de bază

Descriptori

Standardul 5. Aplicarea și dezvoltarea procedurilor operaționale, instituirea structurilor interne în vederea asigurării funcționării eficiente a instituției de învățămînt
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5.2.10. Prioritizează, elaborează și
5.2.7. Asigură înțelegerea împărtă5.2.4. Asigură aplicarea standardelor edugestionează implementarea sisteșită a calității de către toți actorii imcaționale pe toate dimensiunile activității
melor de acțiuni pentru ridicarea
plicați pe toate dimensiunile de acinstituției de învățământ.
nivelului calității în instituția de întivitate a instituției de învățământ.
vățământ.

5.2.8. Intervine prompt și oportun
în cazul constatării declinului calității pe oricare dimensiune de activitate a instituției de învățământ.
5.2.9. Valorifică informațiile oferite
de Comisia Locală de Asigurare a
Calității.

5.1.15. Dezvoltă continuu calitatea
procedurilor operaționale aplicate
în instituția de învățământ pe toate
domeniile de activitate.
5.1.16. Identifică și aplică proceduri
și mecanisme de autoreglare în gestionarea instituției de învățământ.

5.1.10. Monitorizează funcționarea
procedurilor și instrumentelor, în raport cu calitatea implementării obiectivelor strategice și operaționale.
5.1.11. Organizează sistematic verificarea realizării / îndeplinirii sarcinilor delegate pe toate domeniile
de activitate a instituției, cât și evaluarea și autoreglarea disfuncțiilor.

5.1.5. Asigură funcționarea instituției pe domeniile-cheie.
5.1.6. Stabilește mecanismele și procedurile
de informare și comunicare organizațională,
de luare a deciziilor în diferite contexte, de
antrenare și responsabilizare, de evaluare și
control.

5.2.5. Monitorizează activitatea
Comisiei Locale de Asigurare a Calității.
5.2.6. Asigură funcționarea mecanismelor de constatare periodică a
stării calității serviciilor educaționale prestate de instituția școlară.

Nivel performant

Nivel avansat

Nivel de bază

5.2.1. Instituie Comisia Locală de Asigurare
a Calității ca structură independentă.
5.2.2. Asigură cadrul de funcționare eficientă a Comisiei Locale de Asigurare a Calității:
regulamentul de funcționare, planul de acti5.2. Creează condiții de func- vitate, instrumentele, resursele etc.
ționare și dezvoltare conti- 5.2.3. Coordonează funcționarea Comisiei
nuă a sistemului intern de Locale de Asigurare a Calității.
asigurare a calității.

Indicatori

Descriptori
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6.1. Conduce procesul de
promovare a imaginii școlii la
nivelul comunității locale, naționale și internaționale

Indicatori
Nivel avansat

Nivel performant

6.1.4. Prezintă ocazional (la sărbăto6.1.8. Monitorizează reflectarea 6.1.13. Promovează serviciile educaționale
rile comunitare) profilul instituției de
succeselor școlii în presa, televizi- și proiectele de succes pe piața serviciilor
învățământ în comunitate (succese,
unea locală și națională etc.
educaționale raionale și naționale.
servicii).

6.1.2. Planifică și asigură informarea
6.1.7. Asigură aplicarea diferitor 6.1.12. Proiectează activităţi de informare în
părinților despre necesitățile, priorimodalităţi de comunicare cu pă- parteneriat cu autorităţile locale, asociaţia
tățile de dezvoltare a școlii, învățarea
rinţii și alți actori comunitari.
părinţilor, alţi actori comunitari.
și dezvoltarea copilului lor.

6.1.10. Diversifică strategiile de marketing la
6.1.1. Informează despre valorile, 6.1.6. Explorează diferite modali- nivel de comunitate locală și națională.
succesele, necesitățile și prioritățile tăţi de promovare a instituției în 6.1.11. Identifică strategii de promovare
de dezvoltare ale școlii.
comunitate.
specifice pentru fiecare grup-țintă (părinți,
alte instituții, agenții economici etc.).

Nivel de bază

Descriptori

Standard 6: Dezvoltarea parteneriatelor cu organizații necomerciale, publice, private din țară și de peste hotare în vederea
asigurării progresului instituției de învățământ și a comunității
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Nivel avansat

6.2.11. Participă singur și sprijină participarea cadrelor didactice, a elevilor la programe şi proiecte de cooperare la nivel raional,
național și internațional.

Nivel performant

6.2.5. Asigură colectarea și evaluarea în timp util a feedbackului primit
de la parteneri, elevi, cadre didactice, cu referință la proiectele implementate.

6.2.10. Diversifică instrumentele
de colectare și evaluare în timp
util a feedbackului de la parteneri,
elevi, cadre didactice, cu referință
la proiectele implementate.

6.2.15. Asigură valorizarea eficientă a feedbackului, pentru optimizarea conținutului și
procesului de elaborare și implementare a
unor noi proiecte.

6.2.14. Organizează în comun cu partenerii
și comunitatea școlară evaluarea rezultatelor implementării proiectelor educaționale.

6.2.13. Dezvoltă parteneriate comunitare cu
impact asupra calității educației.

6.2.7. Identifică parteneri reali și
6.2.2. Planifică resurse instituționale potențiali din comunitatea locală, 6.2.12. Diversifică categoriile de parteneri și
pentru dezvoltarea parteneriatelor. raională, națională și internațio- strategia de colaborare cu ei.
nală.

6.2.6. Inițiază proiectele de par6.2.1. Încurajează și susține proiecteneriat în bază de diagnoză și
tele educaționale inițiate de comuniprognoză, cu implicarea actanților
tatea școlară și parteneri.
educaționali și a comunității.

Nivel de bază

Descriptori

6.2. Implică instituția de în- 6.2.3. Consultă periodic opinia părin- 6.2.8. Facilitează implicarea convățământ în proiecte educa- ților cu referință la școală și la siste- secventă a părinților în realizarea
ționale dezvoltate la nivelul mul educațional.
proiectelor educaționale.
comunității locale, naționale
și internaționale.
6.2.9. Implică părinții în procesul
6.2.4. Creează context pentru evalude monitorizare și evaluare a imarea rezultatelor implementării proplementării proiectelor educațioiectelor educaționale în cadrul școlii.
nale.

Indicatori

4. Standarde profesionale ale cadrelor manageriale
din învățământul primar, gimnazial și liceal
Coordonator:
Chicu Valentina, șefa Direcției Învățământ Preuniversitar, Ministerul Educației
Autori:
Andrițchi Viorica, doctor habilitat în pedagogie, Institutul de Științe ale Educației
Bucun Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, Institutul de Științe ale Educației
Chicu Valentina, șefa Direcției Învățământ Preuniversitar, Ministerul Educației
Cojocaru Vasile, doctor habilitat în pedagogie, Universitatea Pedagogică de
Stat ”Ion Creangă”
Crețu Nicolae, expert în managementul organizațional
Cutasevici Angela, director adjunct, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Chișinău
Guțu Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, USM
Lîsenco Serghei, expert în management educațional
Moga Ecaterina, doctor în pedagogie, directorul Liceului Teoretic „Elimul Nou”
Sclifos Lia, doctor în pedagogie
Vivdici Ana, director al Inspectoratului Școlar Național
Uzicov Nina, director adjunct, Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Chișinău
Lucrarea a fost elaborată în cadrul Proiectului ”Educația în Republica Moldova − competențe pentru prezent și viitor”. Această inițiativă este parte a Proiectului de sprijin pentru reforma educației în Republica Moldova (OSF-SUPREM),
susținut de către Fundaţiile pentru o Societate Deschisă, prin intermediul Fundației Soros-Moldova.
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4.1. Consideraţii conceptuale
4.1.1. Argument pentru un nou concept de evaluare
a cadrelor manageriale
Calitatea managementului este unul dintre factorii determinanți ai calității
sistemului de învățământ în ansamblu, ai procesului și finalităților educaționale.
Gradul de complexitate al procesului de management al instituției de învăţământ, în contextul schimbărilor pe toate dimensiunile vieții umane în ultimii
30 de ani, a crescut semnificativ. Managerii sunt cei care, prin competenţa profesională, prin capacitatea de influenţare şi mobilizare a oamenilor trebuie să
orienteze, să organizeze, să evalueze şi să îndrume întreaga activitate a organizaţiilor, să asigure valorificarea la maximum a potenţialului uman şi material
de care dispun acestea. Un manager poate răspunde provocărilor profesionale
generate de complexitatea procesului de dezvoltare doar dacă aplică o paradigmă managerială pe măsură. Iar un sistem educațional poate fortifica și evalua
activitatea managerilor instituțiilor de învăţământ doar dacă există o viziune
împărtășită asupra profilului managerului și activității acestuia, înțelegerea proceselor manageriale și de leadership. Elaborarea, în contextul descris, a standardelor profesionale ale cadrelor manageriale din învăţământul general a devenit
indispensabilă.
Valorificarea experiențelor de succes la nivel mondial și național asigură eficiență și eficacitate și contribuie la ștergerea decalajelor existente între strategiile
naționale și cele internaționale. Iată de ce elaborarea standardelor profesionale
ale cadrelor manageriale din învăţământul general s-a realizat în baza analizei:
− tendințelor de dezvoltare a științei și practicii manageriale;
− dinamicii modificărilor conceptuale și practice în educație, capabile să asigure dezvoltarea instituțiilor, creșterea rezultatelor școlare și dezvoltarea continua a competențelor profesionale ale managerilor și cadrelor didactice;
− documentelor similare elaborate și aplicate în sistemele de învăţământ eficiente din lume;
− particularităților specifice ale sistemului de învăţământ din Moldova;
− practicilor manageriale și practicilor de evaluare a activității managerilor din
învăţământul general aplicate în ultimii ani în sistemul de învăţământ din țară;
− pregătirii profesionale a cadrelor manageriale din învăţământul general etc.
Grupul de lucru pentru elaborarea standardelor s-a constituit din manageri
de succes din instituții de învăţământ, cadre didactice, părinți, elevi, manageri
eficienți din organizații nonguvernamentale, lectori universitari, cercetători,
conceptori de curriculum și documente de politici educaționale, experți în domeniul managementului educațional.
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Lucrarea de față vine în sprijinul creării unui cadru de referință care: să asigure autoevaluarea, evaluarea obiectivă și dezvoltarea profesională a cadrelor
manageriale din învăţământul general; să ofere un limbaj comun dimensiunii eficiență și impactului leadershipului asupra instituțiilor de învăţământ; să
impulsioneze crearea programelor optime de formare profesională inițială și
continuă a managerilor; să lanseze un proces continuu de îmbunătățire a standardelor profesionale ale cadrelor manageriale din învăţământul general și de
racordare a acestora la cerințele noi înaintate școlii de societate, precum și un
proces de elaborare a recomandărilor practice pentru asigurarea creșterii calității managementului în instituțiile de învăţământ și a profesionalizării cadrelor
manageriale.
Lucrarea este destinată cadrelor manageriale din sistemul de învăţământ
(directori, directori adjuncți, șefi de catedră, metodiști etc.), evaluatorilor și inspectorilor școlari, elaboratorilor de resurse de sprijin pentru managerii școlari.

4.1.2. Contextul aplicării și funcțiile standardelor profesionale
ale cadrelor manageriale
Educaţia reprezintă o prioritate naţională în Republica Moldova. În ultimii
ani, Ministerul Educaţiei propune sporirea eforturilor în educaţie, în favoarea
asigurării calităţii și eficienței. Actele principale ce determină direcția de dezvoltare a sistemului educațional în Republica Moldova – Codul Educației și Strategia
sectorială de dezvoltare „Educația-2020” – parte componentă a Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova – 2020” – subliniază principiul calității ca fiind
unul de bază.
Calitatea în învăţământ este legată de valorile și așteptările participanților
direcți și indirecți la procesul de învățare și ale societății în întregime. Pentru
a promova calitatea în educație, este necesar, mai întâi, să avem o înțelegere
împărtășită a calității.
Prin prisma Codului educației, calitatea în învăţământ este circumscrisă misiunii, idealului și principiilor fundamentale ale educației specificate în actul legislativ. Astfel, Misiunea educației se concretizează în următoarele dimensiuni: a)
satisfacerea cerințelor educaționale ale individului și ale societății; b) dezvoltarea potențialului uman pentru a asigura calitatea vieții, creșterea durabilă a economiei și bunăstarea poporului; c) dezvoltarea culturii naționale; d) promovarea
dialogului intercultural, a spiritului de toleranță, a nediscriminării și incluziunii
sociale; e) promovarea învățării pe tot parcursul vieții; f) facilitarea reconcilierii
vieții profesionale cu viața de familie pentru bărbați și femei. Idealul educaţional
în Republica Moldova constă în formarea personalităţii cu spirit de iniţiativă,
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capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi
competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi independenţă de
opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor
naţionale şi universale asumate. Prin urmare, managerii instituțiilor de învăţământ vor orienta întreaga activitate a instituțiilor pe direcțiile trasate de misiunea educației și idealul educațional (Codul educației, art.6).
Strategia „Educația – 2020” stipulează, prin obiectivul nr. 7 „Reconceptualizarea managementului educaţional la nivel de sistem”, cu următoarele orientări
strategice:
− promovarea unui management participativ şi eficient;
− promovarea managementului strategic şi inovaţional;
− dezvoltarea culturii organizaţionale a instituţiilor de învățământ;
− dezvoltarea managementului resurselor umane;
− dezvoltarea managementului de curriculum;
− corelarea managementului la nivel naţional, local şi instituţional;
− identificarea şi implementarea mecanismelor managementului modern:
diagnosticarea, proiectarea, luarea de decizii, organizarea, evaluarea, comunicarea etc.
În această logică, problema competenței și competitivității cadrelor manageriale din sistemul educațional devine prioritară, or, competența poate fi formată/autoformată, măsurată, apreciată prin raportare la un sistem de standarde.
Managerii şcolari trebuie să-şi desfăşoare activitatea în baza standardelor profesionale, care oferă tuturor factorilor interesaţi garanţia că managementul unităţii şcolare corespunde cerinţelor stabilite la nivel naţional. Astfel, elaborarea
standardelor profesionale ale managerilor școlari derivă din necesitatea dezvoltării strategice a sistemului educaţional, consolidarea reformelor demarate în
învățământ şi asigurarea modernizării continue a sistemului de educaţie.
Standardele profesionale ale managerilor din învăţământul general constituie un document, stabilit prin consens cu toate părţile interesate şi aprobat
de Ministerul Educaţiei, care furnizează - pentru utilizări comune şi repetate de
către un cadru de conducere − reguli, linii directoare şi caracteristici referitoare
la activitatea managerială, în scopul obţinerii unui grad sporit de eficacitate și
eficiență în domeniu.
La elaborarea standardelor profesionale ale managerilor din învăţământul
general s-a ţinut cont de cadrul normativ şi de politici existent, de realizările
(dar şi deficienţele) politicilor naţionale şi sectoriale implementate anterior, de
exigenţele integrării europene, de experienţa naţională şi internaţională din domeniu, de necesităţile sociale şi educaţionale. Standardele au fost corelate cu
documentele de politici relevante, cu reformele demarate în sistemul de învățământ, cu reforme în alte domenii ce reprezintă o continuitate operaţională a
acţiunilor proiectate în Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova - 2020”.
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Standardele profesionale ale managerilor școlari se bazează pe rezultatele
conjugate ale cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative, pe principiile
unanim recunoscute cu privire la drepturile omului și reprezintă un referenţial
util în procesul de evaluare a conformităţii caracteristicilor cadrelor de conducere cu cerinţele standardului, în scopul determinării calităţii activităţii acestora.
Elaborarea standardelor a fost precedată de desfăşurarea unor studii şi analize complexe în domeniul managementului educaţiei, consultări ample cu reprezentanţii mediului academic şi pedagogic, ai autorităţilor administraţiei publice
locale şi centrale, ai societăţii civile şi cu alte părţi interesate, care constituie un
vast suport informaţional pentru identificarea problemelor şi a soluţiilor privind
modernizarea şi dezvoltarea sistemului managerial în educaţie.
În ultimii ani, în cadrul managementului educaţional se atestă un șir de
schimbări precum: promovarea unui management educaţional centrat pe principiile democratice şi abordările moderne; structurarea sistemului managerial
în management strategic, management al calităţii, management al resurselor
umane, management al curriculumului, management operaţional; modelarea
unui concept de descentralizare în managementul educaţiei.
Standardele descriu cerinţele care definesc nivelul de realizare a activităţii
manageriale de către un cadru de conducere, pe baza bunelor practici existente.
Conceptul de standard este asociat direct cu cel de criteriu de calitate. Îndeplinirea standardelor trebuie să fie criteriul de bază în aprecierea performanţelor
fiecărui cadru de conducere în parte.
În acest sens, standardele vizează creşterea calităţii activităţii manageriale
și apropierea nivelului de performanţă al cadrelor de conducere din cadrul sistemului educaţional din diferite raioane ale republicii. Standardele fac posibilă
identificarea punctelor nevralgice – la nivel naţional, local, instituţional – care
fac ca o serie de manageri să nu îndeplinească direcțiile strategice ale reformei
în educație privind proiectarea strategică, managementul resurselor umane,
managementul de curriculum, dezvoltarea de parteneriate etc.; determinarea
răspunderii/responsabilității fiecărui manager în remedierea deficienţelor semnalate; elaborarea unor programe concrete de formare/autoformare pentru
manageri în vederea atingerii standardelor şi pentru remedierea problemelor.
Standardele permit părţilor interesate să evalueze calitatea activităţii manageriale, să monitorizeze progresele în vederea atingerii sau depăşirii standardelor şi să evalueze eficienţa implementării reformelor în educație. Standardele
pot fi utilizate pentru a încuraja responsabilitatea cadrelor de conducere pentru
autodezvoltare continuă. Aceste standarde sunt unitare şi se aplică individual
fiecărui cadru manageriale pentru toate domeniile prevăzute. Suplimentar, unele dimensiuni ale standardelor pot fi aplicate și în procesul de selectare prin
concurs a cadrelor manageriale, servind drept bază pentru interviul de performanță.
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▪ Funcţiile sistemului de standarde sunt:
• respectarea principiilor fundamentale şi a direcţiilor de dezvoltare strategică a sistemului educaţional;
• păstrarea coerenţei sistemului educaţional în condiţiile descentralizării, ale
creşterii autonomiei unităţii şcolare şi ale creşterii autorităţii decizionale a comunităţii locale;
• valorificarea eficientă a resurselor financiare şi umane în realizarea funcţiilor specifice;
• orientarea dezvoltării profesionale a cadrelor de conducere pentru ca acestea să îndeplinească, la un nivel înalt, funcţiile şi rolurile specifice;
• asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi evaluarea raporturilor „costuri” / „beneficii” şi, mai ales, „costuri” / „eficacitate” pentru serviciile şi programele educaţionale desfăşurate la nivel naţional, regional şi local;
• orientarea dezvoltării organizaţionale şi instituţionale.
Cu siguranță, standardul nu trebuie înţeles ca având rolul de a limita dezvoltarea, ci acela de a orienta, impulsiona şi regla această dezvoltare. Standardul este
un punct de referinţă cu o încărcătură culturală şi axiologică precisă. Sistemul
de standarde va face posibilă identificarea unor eventuale direcţii de dezvoltare
în ariile analizate, cu păstrarea unui echilibru optim între activitatea curentă şi
dezvoltare. Standardul stabileşte şi modalităţile de pregătire pentru cei care fac
sistemul să funcţioneze şi să se dezvolte. Deci considerăm standardele drept
un referențial și pentru formarea profesională continuă a cadrelor manageriale.
Managerii vor utiliza standardele pentru managementul unităţii de învățământ
şi pentru autoevaluarea propriului nivel de competenţă.
Îndeplinirea cerinţelor din standarde se poate dovedi prin: consultarea documentelor, chestionarea/ intervievarea tuturor factorilor de interes şi prin observarea directă. Orice activitate care este desfășurată lasă dovezi (acestea pot fi
audio, video, documente etc.). Prin urmare, documentele, produsele activității
și referințele confirmă rezultatele unei activităţi.
4.1.3. Structura standardelor profesionale ale
cadrelor manageriale
Standardele profesionale ale cadrelor manageriale din învăţământul general
reprezintă un sistem de criterii și norme referitoare la nivelul de calitate care se
dorește a fi atins pe domeniul managerial în sistemul de învăţământ general și
constituie o parte componentă a ansamblului de documente normative.
Standardele profesionale ale cadrelor manageriale din învăţământul general constituie baza pentru asigurarea evaluării obiective a nivelului de pregătire
profesională și a calității activității managerului.
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Standardele profesionale ale cadrelor manageriale din învăţământul general
constituie un sistem de referință pentru autoevaluarea și stabilirea priorităților
de dezvoltare profesională a managerilor.
Figura 1. Domeniile prioritare ale standardelor profesionale ale cadrelor
manageriale

Figura 2. Domeniile prioritare ale standardelor profesionale ale cadrelor manageriale

VZIUNE
ȘI
STRATEGII
RESURSE
UMANE

CURRICULUM

LEADERSHIP
ȘI
MANAGEMENT
RESURSE
FINANCIARE ȘI
MATERIALE

STRUCTURI ȘI
PROCEDURI
COMUNITATE
ȘI
PARTENERIATE

Standardele profesionale acoperă întreaga activitate managerială a instituţiilor de învățământ și se structurează pe șase domenii prioritare:
1. Viziune și strategii;
2. Curriculum;
3. Resurse umane;
4. Resurse financiare și materiale;
5. Structuri și proceduri;
6. Comunitate și parteneriate.
Pentru fiecare domeniu este precizat standardul de atins/ realizat. Fiecare
standard este derivat în 3-5 variabile, care reflectă etapele/ acțiunile manageriale indicate/oportune pentru atingerea standardului.
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Standardele profesionale ale cadrelor manageriale din învăţământul general acoperă dimensiunile fundamentale ale managementului și leadershipului
educațional, axat pe asigurarea dezvoltării continue a instituției de învăţământ.
Documentul conține două părți distincte:
• Profilul managerului;
• Sistemul de standarde, structurat pe domeniile prioritare ale sistemului
educațional din Republica Moldova.
Profilul managerului include descrierea valorilor profesionale, a angajamentului personal și a sistemului de cunoștințe, abilități și atitudini ale managerului.
Sistemul de standarde se bazează pe domeniile prioritare în activitatea managerială în cadrul învăţământului general.
Domeniile prioritare de activitate au fundamentat cele şase standarde profesionale ale cadrelor manageriale din învăţământul general.
Standardele profesionale pentru cadrele manageriale din învăţământul general se caracterizează prin mai mulţi indicatori, în funcție de aria de cuprindere
şi complexitatea acţiunilor constituente ale standardului.
Indicatorul, în contextul standardelor profesionale pentru manageri, reprezintă o caracterizare a unei acţiuni sau a unui ansamblu de acţiuni interconexe
specifice unor aspecte ale standardului.

4.2. Standardele profesionale ale cadrelor manageriale
4.2.1. Profilul managerului
Valorile profesionale și angajamentul personal constituie concomitent o condiție și o consecință a aplicării standardelor profesionale ale cadrelor manageriale din învăţământul general.
Standardele profesionale ale cadrelor manageriale din învăţământul general
sunt fundamentate axiologic și pot fi aplicate doar prin respectarea:
▪ Valorilor profesionale:
• Echitate socială, care înseamnă:
− acceptarea valorilor educaționale și sociale la nivel local și global;
− asumarea responsabilității pentru prezentul și viitorul instituției de învăţământ;
− respectarea drepturilor și oferirea șanselor egale tuturor copiilor, inclusiv
a dreptului de a fi incluși în procesul de luare a deciziilor cu privire la asigurarea
stării de bine și la experiențele lor de învățare;
− valorizarea și respectarea diversității sociale, culturale, economice;
− promovarea politicilor corecte, transparente, durabile și favorabile incluziunii.
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• Integritate, care înseamnă:
− demonstrarea deschiderii, onestității, curajului și înțelepciunii;
− analiza critică a conexiunilor între atitudinile personale și profesionale, între
credințele, valorile personale și provocările din practica profesională.
• Încredere și respect, care înseamnă:
− respectarea demnității umane a fiecărui membru al comunității de învățare
din școală,
− dezvoltarea culturii încrederii și respectului,
− asigurarea mediului optim și sigur pentru toți angajații și elevii,
− excluderea barierelor în obținerea performanței și atingerea potențialului
personal maxim.
▪ Angajamentului personal, care înseamnă:
− angajarea, în toate aspectele legate de practica profesională, inclusiv în
dezvoltarea personală și profesională pe parcursul întregii vieți;
− implicarea proactivă în practici colaborative cu membrii comunității educaționale;
− asumarea responsabilității pentru deciziile adoptate individual și colectiv,
pentru aplicarea deciziilor și pentru consecințe.
Valorile profesionale și angajamentul personal vor ghida activitatea de zi cu
zi de management și leadership.
▪ Cunoștințe, atitudini şi abilități
Managerul instituției educaționale este personalitatea care poate conduce
către performanţă sporită o instituție de învăţământ. El trebuie: să posede atât
competențe profesionale, cât și calități morale; să dețină şi să aplice un sistem
de cunoștinţe din ştiinţa conducerii, să fie capabil să utilizeze o serie de tehnici
și metode care să confere procesului de învățământ consistență, dinamism şi
eficienţă. Pentru aceasta, nu este suficientă experienţa de viaţă. Este necesar
atât un proces de instruire în arta managementului şcolar şi educaţional, cât și
calități și valori distinctive ale unei persoane care își asumă funcția de manager.
Fiecare manager, în funcţie de poziţia pe care o are în ierarhia învățământului, îndeplineşte anumite atribuţii, care delimitează sfera de competenţe, de
autoritate în instituția educațională respectivă sau în sistemul de îndrumare şi
control.
Astfel, managerul școlar:
• Gestionează/ monitorizează transformarea personală și profesională și reflecția sistematică asupra propriei experiențe în practica managerială:
− identifică nevoile de dezvoltare personală și profesională;
− elaborează traseul de dezvoltare profesională în baza necesităților individuale și instituționale;
− monitorizează procesul de dezvoltare profesională, participă la programe
de formare şi autoformare continuă în management educațional;
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evaluează periodic profesionalismul, eficiența propriei activități și performanțele;
− valorifică experiențele inovatoare, rezultatele formărilor profesionale și potențialul propriu prin aportul concret la dezvoltarea sistemului educațional la
nivel instituțional, local și național;
• Promovează prin exemplul personal integritatea, valorile morale și profesionalismul, demonstrând respect pentru fiecare persoană:
− acceptă diversitatea culturală a colectivului;
− asigură condițiile dezvoltării în instituție a unei culturi organizaționale puternice;
− manifestă un comportament moral în orice situație în instituția de învăţământ și în afara ei;
− stabilește relații bazate pe cooperare și comunicare eficientă, respect, integritate, încredere şi înţelegere, comportament etic și moral în raport cu ceilalți;
− rezolvă eficient și transparent diverse conflicte care pot surveni, dând dovadă de integritate și profesionalism;
− conduce instituția fiind implicat direct în proces, prin exemplul personal
și prin comunicarea clară a expectanțelor sale în realizarea anumitor obiective.
Atingerea unor standarde înalte în planul performanţelor activității manageriale presupune, de fapt, iniţierea şi stimularea unor acţiuni pentru eficientizarea activităţii şi pentru dezvoltarea unor soluţii integrate, care să valorifice
în comun competenţele profesionale și cele social-morale, care semnifică, în
esență, capacitatea cadrului managerial de a fi mentor pentru adulți. Condiţiile
preliminare ale unui demers de acest tip au în vedere dezvoltarea şi parcurgerea
unui traseu de formare si dezvoltare managerială, în baza căruia să se acumuleze o serie de competenţe care să-i permită atingerea standardelor profesionale
prin îndeplinirea în condiţii optime a actului managerial.
−
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4.2.2. Sistemul de standarde
▪ Domeniul 1. Viziune și strategii
Standardul 1. Conducerea procesului de elaborare și implementare a proiectelor de dezvoltare a instituției de învăţământ în vederea promovării politicii
educaționale naționale și locale
Indicatori:
1.1. Organizează procesul participativ de elaborare a proiectelor de dezvoltare a școlii în baza evaluării holistice a mediului intern și celui extern.
1.2. Conduce procesul de realizare a obiectivelor strategice.
1.3. Implică elevii, părinții, cadrele didactice și partenerii în evaluarea gradului de realizare a obiectivelor strategice.
▪ Domeniul 2. Curriculum
Standardul 2. Dezvoltarea ofertei curriculare în vederea valorificării potențialului individual, instituțional și comunitar
Indicatori:
2.1. Asigură condiţii metodologice, motivaţionale şi logistice de implementare a curriculumului în diferite ipostaze de manifestare.
2.2. Coordonează monitorizarea şi evaluarea implementării curriculumului
şcolar.
2.3. Asigură condiţii şi sprijină individualizarea traseelor curriculare pentru
elevi.
▪ Domeniul 3. Resurse umane
Standardul 3. Crearea și menținerea mediului stimulativ și cooperant în vederea dezvoltării continue a competențelor profesionale ale cadrelor didactice
Indicatori:
3.1. Asigură condițiile pentru implicarea cadrelor didactice în diverse activităţi de autoformare și formare profesională continuă, relevante pentru
nevoile lor profesionale.
3.2. Asigură inserția profesională a cadrului didactic debutant.
3.3. Evaluează activitatea cadrelor didactice și monitorizează procesul de autoevaluare.

Institutul de Politici Publice

67

▪ Domeniul 4. Resurse financiare și materiale
Standardul 4. Gestionarea și dezvoltarea resurselor materiale și financiare în
vederea asigurării unui mediu de învățare sigur și motivant
Indicatori:
4.1. Asigură realizarea priorităților de dezvoltare în procesul de planificare și
executare bugetară.
4.2. Asigură funcționarea sistemului de management financiar și audit intern.
4.3. Aplică strategii de atragere a resurselor materiale, financiare, informaționale, complementar alocațiilor bugetare.
▪ Domeniul 5. Structuri și proceduri
Standardul 5. Aplicarea și dezvoltarea procedurilor operaționale, instituirea
structurilor interne în vederea asigurării funcționării eficiente a instituției de învăţământ
Indicatori:
5.1. Asigură funcționalitatea managementului strategic, operaționalizat prin
structurile administrative și manageriale.
5.2. Monitorizează funcționarea procedurilor și instrumentelor de valorizare
a opiniilor, inițiativelor, propunerilor cadrelor didactice, ale elevilor și părinților.
5.3. Creează condiții de funcționare și dezvoltare continuă a sistemului intern
de asigurare a calității.
▪ Domeniul 6. Comunitate și parteneriate
Standardul 6. Dezvoltarea parteneriatelor cu organizații necomerciale, publice, private, din țară și de peste hotare, în vederea asigurării progresului instituției de învăţământ și a comunității
Indicatori:
6.1. Conduce procesul de promovare a imaginii școlii la nivelul comunității locale, naționale și internaționale.
6.2. Implică instituția de învăţământ în proiecte educaționale dezvoltate la nivelul comunității locale, naționale și internaționale.
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