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Misiunea şi obiectivele D.P.P.D.

1. Misiunea D.P.P.D.
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic este o structură didactică
şi de cercetare ştiinţifică, subordonată Universităţii „Valahia” din Târgovişte, în cadrul
căreia se asigură formarea psihopedagogică a studenţilor/cursanţilor, precum şi
perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în vederea
formării/dezvoltării competenţelor profesionale (cognitive şi funcţional-acţionale) şi a
competenţelor transversale (de rol şi de dezvoltare personală şi profesională), necesare
pentru promovarea unui demers didactic modern, formativ, centrat pe formabili.
Programele de formare psihopedagogică derulate în cadrul D.P.P.D. sunt adaptate la
standardele educaţionale europene, fiind direcţionate spre satisfacerea exigenţelor
societăţii contemporane şi a priorităţilor actuale ale educaţiei.
Misiunea D.P.P.D. vizează trei componente principale:
 formarea iniţială a studenţilor şi, după caz, a absolvenţilor învăţământului
universitar pentru profesia didactică, în vederea obţinerii certificării necesare
pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi universitar;
 formarea continuă a personalului didactic, prin programe specifice de
dezvoltare profesională şi prin organizarea cursurilor de pregătire a examenelor
de obţinere a gradelor didactice;
 cercetarea ştiinţifică, teoretică şi aplicativă, în domeniul ştiinţelor educaţiei,
în concordanţă cu exigenţele privind calitatea în educaţie, cu standardele
educaţionale şi perspectivele de evoluţie a educaţiei, pe plan naţional şi
european.
2. Obiectivele D.P.P.D.
Pentru realizarea misiunii sale, D.P.P.D. colaborează cu facultăţile din structura
Universităţii Valahia din Târgovişte, în scopul îndeplinirii următoarelor obiective:
 asigurarea unei pregătiri iniţiale, psihologice şi pedagogice, teoretice, metodice
şi practice, în acord cu direcţiile actuale şi de perspectivă în domeniul teoriei şi
practicii curriculum-ului, psihologiei educaţiei, tehnologiei educaţionale,
tehnologiei informaţiei şi comunicării, proiectării, realizării şi evaluării în
condiţii de calitate şi eficienţă a procesului de învăţământ;
 realizarea unui învățământ formativ, modern, centrat pe formabili şi orientat
pragmatic spre nevoile reale ale şcolii româneşti, în contextul integrării
europene;
 promovarea principiilor managementului calităţii în procesul de învăţământ;
 promovarea unei abordări moderne, interdisciplinare a problematicii ştiinţelor







educaţiei, pe care să se sprijine inovarea în procesul educaţional;
implementarea soluţiilor de reformare şi modernizare a învăţământului;
organizarea de programe de studii în sfera formării continue a personalului
didactic, potrivit cerinţelor unui învăţământ modern şi eficient;
realizarea de programe de cercetare, orientate spre temele fundamentale şi spre
priorităţile actuale ale dezvoltării proceselor şi sistemelor de educaţie, afirmate
la nivel european;
conectarea directă a cercetării ştiinţifice la problemele actuale ale
învăţământului, antrenarea studenţilor şi a celorlalţi cursanţi în elaborarea de
studii pe teme actuale ale pedagogiei, psihologiei educaţiei, didacticilor de
specialitate şi ale celorlalte discipline ştiinţifice din programele de studii ale
diverselor specializări.
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