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"Nu întotdeauna mi-am dorit să 
predau, dar întotdeauna mi-am 
dorit să dăruiesc altora din ceea ce 
cunosc. De ce? Pentru că ceea ce 
cunosc reprezintă ceea ce sunt și 
împărtășind cu ceilalți acest lucru, 
pracc le dăruiesc din ceea ce sunt. 
De De fapt, aceasta este menirea unui 
profesor: să-l ajute pe elev, cu 
generozitate, răbdare, devotament 
și dragoste, să ajungă pe acel drum 
care-l duce cât mai aproape de visul 
lui. Poate eu nu-l pot duce fix până 
într-acolo, căci nu totul depinde de 
proprofesor, sau poate nu-i pot 
răspunde la toate întrebările care îl 
frământă, dar cel puțin mă bucur 
că-și pune întrebări și-l încurajez să 
caute răspunsuri, căci asta denotă 
sete de cunoaștere."

Asist. univ. drd. Nicoleta Morar, 
Universitatea Valahia 
din Târgovişte 

„Echipa de cadre didacce a 
Departamentului pentru 
Pregărea Personalului Didacc 
este formată din specialiş în 
domeniile şinţelor educaţiei, 
psihologiei, sociologiei, 
managementului educaţional, 
didaccilor de specialididaccilor de specialitate, 
instruirii asistate de calculator, 
care şi-au confirmat valoarea 
şinţifică şi calitatea de formatori 
în acvitatea didaccă. 
Universitatea ,,Valahia” din 
Târgoviște reprezintă, și în sfera 
pregării pregării psiho-pedagogice, 
citadela renumită care oferă o 
bază importantă de cunoșințe și 
completează universul 
gneosologic și ontologic al 
viitorului cadru didacc.”

Dr. ing. Constann Crisan 
Buldur,
Profesor, Liceul Tehnologic 
„Grigore Năstase”, Tărtăşeş



„Cunoşnţele acumulate pe întreg 
parcursul universitar mi-au fost de 
bun augur atunci când am păşit 
pentru prima dată în sala de clasă, 
sub privirile curioase ale elevilor, în 
calitate de profesor. Cadrele 
didacce care au asigurat 
pregărea mea pregărea mea psihopedagogică 
m-au ajutat să dobândesc 
siguranţa că şi eu pot să urmez 
exemplul lor şi pot să dăruiesc 
elevilor pasiunea de a preda, 
încununată de toate cunoşnţele 
mele. Datorită îndrumării lor am 
realirealizat cât de importantă este 
relaţia profesor-elev în dezvoltarea 
socio-profesională a unei 
persoane.”

Maria-Nicoleta Leicaru (Giurea), 
Profesor, Şcoala Gimnazială 
„Radu cel Mare”, Găeş. 

Un bun profesor, pe lângă solide 
cunoșnțe de specialitate, trebuie să 
fie un bun pedagog, să șe cum să îi 
învețe pe ceilalți. Sunt recunoscător 
profesorilor mei din cadrul 
Departamentului pentru Pregărea 
Personalului Didacc, care sunt niste 
proprofesioniș și au șut să ne formeze 
competențele ce întregesc vocația de 
profesor, au crezut în mine și în 
potențialul meu. A însemnat enorm 
și mi-a dat puterea să îmi îndeplinesc 
visul și să devin un profesor din ce în 
ce mai bun. Un profesor nu este doar 
un transmiun transmițător de informații, ci și un 
formator de caractere. Iar cadrele 
didacce de la D.P.P.D. au șut cum 
să îmbine echilibrat dimensiunea 
informavă cu cea formavă.

Florenn Daniel Gheorghe, 
Profesor, Scoala Gimnazială 
Româneş

„Competențele dobândite prin 
intermediul cursurilor oferite de 
către Departamentul pentru 
Pregărea Personalului Didacc, 
din Universitatea ,,Valahia” din 
Târgoviște m-au ajutat în 
stapânirea conceptelor şi a teoriilor 
de de comunicare, pe care le-am 
aplicat în acvitățile cu părinții și 
elevii, în crearea  situațiilor de 
predare-învățare care să valorifice 
parcularitățile grupului de elevi, în 
realizarea de conexiuni 
interdisciplinare, în proiectarea 
unor lecții moderne, iunor lecții moderne, interacve, 
creave și atracve, în cunoașterea 
și relaționarea cu elevii, părinții și 
colegii profesori, în exprimarea și 
interpretarea conceptelor, 
gândurilor, senmentelor, faptelor 
și opiniilor, în realizarea unui 
demers edudemers educațional de calitate.”

Crisna Mihaela Mocanu, 
Profesor, Colegiul Economic 
„Ion Ghica”, Târgovişte
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Programele de formare psihopedagogică desfăşurate în cadrul 
D.P.P.D. sunt adaptate la standardele educaţionale europene, 
fiind direcţionate spre sasfacerea exigenţelor societăţii 
contemporane şi a priorităţilor actuale ale educației.

Departamentul pentru Pregărea Personalului Didacc (D.P.P.D.) organizează 
înscrieri pentru următoarele programe de formare psihopedagogică:
•• Program de formare psihopedagogică, Nivel I, realizat pe parcursul studiilor 
universitare de licenţă, monospecializare/dublă specializare (durata de studiu: 
3 ani);
• Program de formare psihopedagogică, Nivel II, realizat pe parcursul 
studiilor universitare de masterat (durata de studiu: 2 ani);
•• Program de formare psihopedagogică, Nivel I, realizat în regim 
postuniversitar, după absolvirea studiilor de licenţă (monospecializare/dublă 
specializare) sau a altor categorii de studii prevăzute de documentele 
normave în vigoare (durata de studiu: 1 an);
•• Program de formare psihopedagogică, Nivel II, realizat în regim 
postuniversitar, după absolvirea studilor universitare de masterat sau a altor 
categorii de studii prevăzute de documentele normave în vigoare (durata de 
studiu: 1 an) .
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1. Bază materială modernă;
2. Corp profesoral cu competenţe profesionale recunoscute pe plan naţional şi 
internaţional;
3. Stagii de praccă psihopedagogică în instuţii de învăţământ preuniversitar;
4.4. Implicarea studenţilor/cursanţilor în  acvităţi de cercetare şinţifică, prin 
parciparea la: simpozioane, conferinţe, mese rotunde, workshop-uri, sesiuni 
de comunicări şinţifice etc.;
5. Consilierea şi orientarea profesională a studenţilor/cursanţilor în vederea 
alegerii unei cariere didacce;
6. Posibilitatea implicării studenţilor/cursanţilor în acvităţi de voluntariat;
7. Acces la fondul de carte de specialitate existent în bibliotecile U.V.T.;
8.8. Schimburi de bune pracci educaţionale cu instuţii de profil din ţară şi 
străinătate;
9. Oportunităţi pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice profesiei 
didacce;
10. Posibilitatea de a vizualiza situaţia şcolară şi financiară prin  intermediul 
unui browser web (University Management System).



Unde aplic pentru angajare?

Partenerii nostri
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizarea programelor de formare psihopedagogică urmăreşte cerficarea competenţelor specifice 
profesiei didacce. Aceasta se poate obţine la două niveluri, respecv:
a) Nivelul I (iniţial), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didacce în 
învăţământul antepreşcolar, preşcolar și general obligatoriu;
b) Nivelul II (de aprofundare), care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi 
didacce la toate nivelurile învământului preuniversitar.

Colaborări interne: 
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița
- Casa Corpului Didacc Dâmbovița 
- Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Dâmbovița
- Direcția de Asistență Socială Târgoviște
- Asociația Lumen, Iași   
- Ideas - Ideas Forum Internaonal Academic and Scienfic Associaon 
- Universități din țară
- Instuții de învățământ preuniversitar din județul Dâmbovița

Colaborări internaționale:
- Oulun Yliopisto, Oulu, Finlanda
- Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir, Turcia
- Eötvös József College, Baja, Ungaria 
- Uni- Università degli Studi dell’Aquila, L’Aquila, Italia  
- Ilmiolavoro, Campli, Italia 

Str. Locotenent Stancu Ion, nr. 35, 
cod poştal 130105, Târgovişte
Tel./Fax: +40 0245/220694, 0769076857
email:  dppdvalahia@yahoo.com
web: dppd.valahia.ro

CONTACT


