1. FUNDAMENTELE ACTIVITĂŢII
DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ

Viitorul profesor care se formează în cadrul Departamentului de
Pregătire a Personalului Didactic (DPPD), trebuie să fie preocupat, pe de o
parte, de cunoaşterea standardului naţional al profesiei de cadru didactic,
pentru faptul că, trebuie respectate nevoile interne de formare profesională în
domeniu, iar pe de altă parte, trebuie să fie preocupat de dezvoltarea
abilităţilor şi competenţelor considerate a fi definitorii pentru un bun
profesor în general. O consecinţă firească a acestui fapt este necesitatea
creşterii calităţii procesului educaţional şi, în legătură cu această aspiraţie,
îmbunătăţirea imaginii publice a profesiunii de cadru didactic.
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1.1. BAZA NORMATIV – LEGISLATIVĂ A PREGĂTIRII
PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

Certificatul de absolvire a modulului psihopedagogic, Nivelul I/Nivelul
II, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD),
certifică absolventul pentru profesia didactică în învăţământul preuniversitar,
postliceal şi superior, potrivit legii.
Legea Educaţiei Naţionale. Legea nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare
Art. 238
(1) Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru
profesiunea didactică au obligaţia să absolve cursurile unui master didactic cu
durata de 2 ani sau programele de formare psihopedagogică de nivel I,
respectiv II, acreditate conform legii, organizate în cadrul Departamentului
pentru Pregătirea Personalului Didactic. Cursurile se desfăşoară în timpul
anilor de studii universitare sau în regim postuniversitar. Tot în regim
postuniversitar sunt organizate cursuri de psihopedagogie specială pentru
absolvenţii de studii superioare care lucrează în sistemul învăţământului
special. De asemenea, departamentul propune periodic spre acreditare
cursuri de formare continuă a cadrelor didactice preuniversitare.
(2) Departamentul funcţionează pe bază de regulament, în instituţiile de
învăţământ superior şi are planuri de învăţământ distincte, care cuprind
discipline de pregătire teoretică şi practică în domeniile pedagogiei,
psihologiei, logicii, sociologiei şi metodicii de specialitate.
(3) Planurile de învăţământ ale Departamentului sunt integrate în
planurile de învăţământ ale facultăţilor de profil.
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Potrivit Ordinului MEN nr. 4129/16.07.2018 privind modificarea şi
completarea anexei la Ordinul MEN nr. 3850/02.05.2017, publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 361/16 mai 2017, privind aprobarea
Metodologiei - cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică
în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, în vederea certificării
competenţelor pentru profesia didactică, prin Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic, certificarea pentru profesia didactică se
obţine la două niveluri, respective:
a) Nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare
dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul antepreşcolar,
preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia acumulării unui minimum de 30
de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;
b) Nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii
universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal şi
postliceal, cu satisfacerea a două condiţii:
 acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din
programul de formare psihopedagogică;
 absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de
studii universitare de licenţă.

1.2. ATRIBUŢIILE DPPD-ului

Conceput ca o instituţie specializată pentru profesionalizarea pedagogică
a viitorilor şi actualilor institutori şi profesori, Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic are următoarele atribuţii:
- coordonarea unitară, la nivel de Universitate, a activităţilor privind
concepţia, conţinutul şi metodologia specifică pregătirii în profesia de cadru
didactic, reflectate în planurile de învăţământ ale facultăţilor, în programele
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analitice şi în activităţile didactice de curs, seminar şi de practică pedagogică;
atingerea unor nivele ridicate de performanţă şi eficienţă, în concordanţă cu
standardele moderne ale profesiunii;
- implementarea de soluţii de modernizare a învăţământului şi de
sprijinire a reformei acestuia, cu efect asupra ameliorării profesionalizării
pedagogice a viitoarelor cadre didactice, precum şi transferul direct de
informaţii şi de experienţă între cadrele didactice universitare din structura
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic şi profesorii din
şcolile de aplicaţie, unde studenţii efectuează practică pedagogică;
- organizarea activităţilor de perfecţionare a pregătirii de specialitate,
psihopedagogice şi metodice, a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar; în acest context se înscriu şi organizarea şi desfăşurarea
examenelor de gradul II şi gradul I, conform Metodologiei MEN;
- promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în domeniu
şi difuzarea rezultatelor prin publicaţii, contracte de cercetare, consultanţă,
sesiuni ştiinţifice, editarea de cursuri, manuale, îndrumătoare didactice etc.
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic asigură
următoarele forme de pregătire şi desfăşoară următoarele activităţi:
 Formarea iniţială a studenţilor pentru a deveni cadre didactice,
prin intermediul modulului de pregătire psihopedagogică care
include,

conform

O.M.

3850/02.05.2017(O.M.

nr.

4129/

16.07.2018 privind modificarea şi completarea anexei la O.M. nr.
3850/2017), Nivelul I (iniţial) de formare, derulat în timpul
studiilor de Licenţă (3 ani) şi Nivelul II (de aprofundare) derulat în
timpul studiilor de Masterat (2 ani);
 Disciplinele corespunzătoare modulului de pregătire se desfăşoară în
timpul anului universitar, în paralel cu disciplinele de specialitate şi
sunt cuprinse în planul de învăţământ al fiecărei facultăţi, în regim
facultativ;
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