
Raport privind monitorizarea carierei după absolvirea studiilor la 
specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 
 

1. Pregătirea de specialişti în domeniul învăţământului preşcolar şi primar 

în Oradea 
În cadrul Universităţii Creştine Partium, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar s-

a iniţiat începând cu toamna anului 2012, în conformitate cu noile reglementări privind formarea de 

specialişti în domeniul pedagogiei elementare şi preşcolare, care devine, începând cu anul 2005 

(introducerea sistemului Bologna) un program de formare universitară cu o durată a studiilor de 3 ani. 

În prezent, oraşul oferă, în acest domeniu, al pedagogiei preşcolare şi primare, studii medii (liceale) şi 

programe de studiu universitare la două dintre universităţile orădene. În cadru extins, în ce priveşte 

Ardealul, datele arată oferte educaţionale prea numeroase în acest domeniu, chiar dacă există 

deosebiri simţitoare de la o regiune la alta. Prezenţa, într-un singur oraş, a unei oferte educaţionale 

atât de bogate în acest domeniu poate să ducă la o suprasaturare rapidă a pieţei muncii, mai ales 

dacă ţinem cont de faptul că şi Universitatea Creştină Partium are o politică de recrutare regională. 

Studenţii prezenţi la această specializare provin din regiunea de nord-vest a Transilvaniei, din zona 

Banatului, din judeţele din secuime sau centrul Transilvaniei, chiar şi din regiuni de graniţă ale 

Ungariei. Ceea ce mai trebuie menţionat este şi faptul că integrarea efectivă pe piaţa muncii în 

sistemul educaţional din România se face pe baza unui concurs care funcţionează ca o grilă de 

selecţie pentru absolvenţii specializării. 

2. Monitorizarea absolvenţilor de pedagogie primară şi preşcolară de la 

UCP 
Vom urmări, în cele ce urmează, traseul pe care l-au avut absolvenţii noştri cu scopul de a asigura în 

continuare calitatea activităţii educaţionale, pentru obţinerea unor date în vederea recrutării şi 

pentru a măsura competenţa profesională a acestora la începutul carierei. Toate aceste date 

obţinute prin prezentele analize vor putea fi integrate în activitatea educaţională a specializării 

noastre având ca scop definit sincronizarea acesteia cu cerinţele concrete ale activităţii lor 

profesionale incipiente. Pe de altă parte, toate aceste date reflectă la modul obiectiv eficienţa 

pregătirii profesionale asigurate de specializarea noastră. Reuşitele şi bunele rezultate ale 

absolvenţilor după obţinerea diplomei, integrarea cu succes în noul mediu profesional pentru care s-

au pregătit, satisfacţiile profesionale pe care le manifestă ca şi gradul de satisfacţie faţă de pregătirea 

ce li s-a oferit de-a lungul studiilor în vederea obţinerii unui loc de muncă şi în vederea eficienţei lor 

profesionale ne ajută în procesul recrutării viitorilor studenţi, ca şi în pregătirea celor existenţi. 

Profesiile avute în vedere de această specializare, cea de educatoare în învăţământul preşcolar şi 

învăţătoare pentru ciclul primar au, în ierarhia studiilor superioare (din învăţământ), cel mai mic 

prestigiu profesional (Polónyi, 2004; Kovács, 2015). Sunt profesii tipice pentru un salt generaţionist în 

ierarhia socială, deoarece de cele mai multe ori, cei ce obţin această diplomă de studii superioare 

sunt primii licenţiaţi din familie (Kovacs, 2015). 

Ca punct de pornire în analiza noastră, vom folosi rezultatele obţinute într-un studiu de cercetare de 

către Márton (2015), în care a fost inclusă şi specializarea Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar a Universităţii Creştine Partium. Reiese astfel, în urma acestui studiu, că 80% dintre 



studenţii ce se pregătesc în cadrul acestei specializări în Ardeal vor deveni intelectuali de primă 

generaţie, ceea ce înseamnă că profesia aceasta nu are la bază o semnificativă transmitere prin 

tradiţie. Tocmai din acest motiv devine foarte importantă îmbunătăţirea sistematică a calităţii 

formării profesionale.  

Scopul cercetării de faţă este obţinerea de date în ce priveşte modul în care absolvenţii specializării 

fac faţă în context strict profesional, cu ce probleme sau provocări se confruntă, ce soluţii găsesc 

pentru rezolvarea acestora, şi cum evaluează pregătirea de care au avut parte de-a lungul studiilor 

universitare din perspectiva celor câţiva ani de experienţă în câmpul muncii. De-a lungul acestei 

cercetări s-a formulat întrebarea dacă există nişte factori identificabili care pot pune în relaţie 

experienţe obţinute de-a lungul studiilor cu probleme concrete ce apar în exercitarea profesiei sau în 

soluţionarea unor probleme ce apar aici.  

2.1 Ipoteze de lucru 

O primă ipoteză de lucru formulată va fi faptul că absolvenţii specializării Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar ocupă, în proporţie de 70% posturi ce sunt în concordanţă cu studiile în care au 

obţinut licenţă. Cercetările actuale din acest domeniu, atât cele făcute în Ungaria, cât şi cele de pe 

plan internaţional arată definit această tendinţă (Polónyi, 2004; Némethné Tóth – Zsilinszki, 2014).  

A doua ipoteză de lucru sună în felul următor: de-a lungul exercitării profesiei, situaţiile ce reprezintă 

posibile dificultăţi sunt determinate de: contextul sferei de activitate (educatoare/învăţătoare), anii 

petrecuţi în exercitarea profesiei (experienţa profesională), precum şi concepţiile generale legate de 

îndatoririle unui pedagog. De toate acestea se leagă şi a treia noastră ipoteză care afirmă că 

soluţionarea problemelor ce se ridică în exercitarea profesiei este legată şi de factorii mai sus amintiţi. 

În prezenta cercetare ne vom axa pe primii doi factori: sfera de activitate şi experienţa profesională, 

ce influenţează rezolvarea problemelor întâlnite în contextul exercitării profesiei. 

2.2 Structura şi metodele cercetării 

Colectarea de date a avut loc în perioada martie-aprilie 2018 cu ajutorul unor chestionare. Am trimis 

aceste chestionare la adresele din reţelele de socializare ale foştilor absolvenţi, cu remindere 

referitoare la completarea acestora, existând şi absolvenţi cărora le-am transmis prin adresa de mail 

chestionarul. Deşi completarea numelui nu era obligatorie, majoritatea absolvenţilor şi-a menţionat 

totuşi şi numele, renunţând de bună-voie la anonimat. Chestionarul cuprinde trei categorii tematice 

de întrebări: ocuparea unui post sau abandonarea renunţarea la profesie, concepţia legată de 

îndatoririle unui pedagog, problemele apărute de-a lungul exercitării profesiei şi soluţionarea 

acestora. La sfârşitul chestionarului, absolvenţii au avut posibilitatea de a trimite mesaje foştilor lor 

profesori. În prelucrarea datelor am folosit metode statistice descriptive cu ajutorul programelor 

Excel.  

2.3 Participanţii la cercetare 

Cei chestionaţi sunt absolvenţi ai specializării Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar ai 

Universităţii Creştine Partium din Oradea (Tabelul nr. 1). În ce priveşte experienţa profesonală, avem 

trei categorii: un an în câmpul muncii, doi ani în câmpul muncii şi trei ani în câmpul muncii. 

Respondenţii sunt absolvenţi ai primelor promoţii ce au obţinut diplomă la proaspăt pornita 

specializare. 



 
1 an experiență 

pe câmpul muncii 
2 ani experiență pe 

câmpul muncii 
3 ani experiență 

pe câmpul muncii 
Total 

Populația țintă 11 24 18 53 

Total respondenţi 
7 

(63,63%) 
16 

(66,67%) 
16 

(88,89%) 
39  

(73,58%) 

Tabel nr. 1: Respondenții cercetării 

Rata răspunsurilor a fost foarte ridicată, de 73,58%, rezultat datorat şi numărului redus al populației 

țintă, dar şi accesibilităţii acestora, dar nu numai atât: absolvenţii speră ca prin răspunsurile lor să 

ofere ajutor instituţiei care i-a pregătit, aşa cum reiese din mesajele formulate de ei la sfârşitul 

chestionarului.  

3. Rezultatele chestionarului online privind absolvenţii licenţiaţi 

3.1 Ocuparea postului 

Procentul care se referă la ocuparea unor posturi corespunzătoare pregătirii a depăşit presupunerile 

noastre formulate în ipoteza iniţială. Efectivul relativ mic de respondenţi ne-a permis să facem 

cercetări suplimentare în privinţa şi a celor care n-au participat la chestionarul online. În baza tuturor 

acestor date cumulate, putem afirma că procentul referitor la cei care au abandonat profesia pentru 

care s-au pregătit este de 15,1%, adică din datele pe care le-am avut la dispoziţie, există un număr de 

8 absolvenţi care nu au ocupat posturi corespunzătoare pregătirii lor. Deoarece în mare parte ei se 

identifică cu cei care nu au completat chestionarului, putem concluziona, în lumina acestei informaţii 

că datele obţinute de noi provin în proporţie de 97,44% de la cei care ocupă posturi corespunzătoare 

pregătirii. 

Pe baza datelor obţinute prin chestionarul online (Tabelul nr. 1), reultatele, în procente, arată în felul 

următor: 41,03% sunt învăţătoare, 43, 59% sunt educatoare, 7,69% ocupă alte posturi, 

corespunzătoare şi acestea pregătirii. Printre aceştia din urmă, există, de exemplu, absolvenţi care se 

ocupă fie de supravegherea copiilor, fie organizează activităţi dedicate copiilor pentru timpul liber. 

5,13% dintre respondenţi au deja şi propriii copii şi doar 2,56% lucrează în sfere de activitate 

necorespunzătoare pregătirii. Această din urmă informaţie procentuală trebuie însă nuanţată în 

lumina faptului că absolvenţii care nu au intrat în câmpul muncii şi cei care au renunţat la exercitarea 

profesiei nu au completat chestionarul. 

 

Schema nr. 1: Procentul absolvenţilor care au intrat pe piaţa muncii 
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3.2 Soluţionarea problemelor în cadrul exercitării profesiei 

Pentru evaluarea informaţiilor despre soluţionarea problemelor apărute la începători în primii ani de 

carieră, în cadrul chestionarului respondenţii au decis, în funcţie de situaţia expusă dacă: 

1. nu reprezintă deloc o problemă 

2. nu este chiar o problemă serioasă 

3. poate reprezenta o problemă 

4. reprezintă o problemă serioasă 

Evaluarea de către absolvenţi a situaţiei expuse ca fiind gravă sau nu ne atrage atenţia asupra 

lacunelor în pregătirea lor profesională şi poate oferi o imagine despreacele spaţii descoperite din 

urmărirea lor profesională care necesită pentru viitor o atenţie sporită. Pe baza Schemei nr. 2 unde 

apar categoriile de situaţii-problemă de care se ciocnesc cei aflaţi la începutul carierei putem observa 

următoarele: cele mai grave probleme cu care se confruntă sunt mai întâi întâlnirea cu copii diferiţi 

de cei pe care i-au întâlnit în şcoli de-a lungul practicii pedagogice şi care cer o abordare diferită şi o 

atenţie specială, soluţionarea conflictelor şi a unor probleme legate de agresivitate, educaţia în medii 

multiculturale. 

O a doua categorie de situaţii evaluate ca fiind problematice o constituie greutăţile legate de 

examenele de ocupare a postului şi găsirea unui loc de muncă. În urma discuţiilor personale cu foştii 

studenţi şi pe baza răspunsurilor date în chestionar, greutăţile de care se lovesc sunt legate nu de 

stăpânirea unei limbi de circulaţie, dificultăţile de limbă se referă la cunoaşterea limbii române. La 

toate examenele legate de ocuparea posturilor, absolvenţii se ciocnesc de lipsa de stăpânire 

adecvată a limbii române. 

A treia mare categorie de dificultăţi o constituie un pachet legat mai degrabă de aspecte de 

pedagogie sau metodică, unde media evaluărilor este de sub 2. Acest aspect se poate explica prin 

existenţa mai multor factori sau variante de interpretare: 1. sunt mulţumiţi de pregătirea lor 

profesională, de competenţele pe care le au şi nu consideră neapărat ca fiind probleme situaţiile 

întâlnite în exercitarea de zi cu zi a profesiei, pe care ei consideră că le rezolvă cu succes; 2. gândirea 

lor autoreflexivă se află încă în formare, aşadar nu reuşesc încă să aprecieze la modul obiectiv propria 

lor activitate şi consecinţele în timp ale deciziilor; 3. datorită convingerilor de ordin pedagogic pe care 

le au poate nici nu observă cu adevărat situaţiile respective; 4. nu întâlnesc deloc în practica lor 

situaţia respectivă, deci nu o consideră ca fiind problematică. Interpretarea integrală a acestor 

aspecte ar putea fi găsită doar cu ajutorul unor metode calitative, interviuri, hărţi cognitive . 



 

Schema nr. 2: Evaluarea situaţiilor-problemă în activitatea profesională 

Aşa cum reiese din datele oferite de tabel, absolvenţii ce s-au angajat ca educatoare cântăresc în 

marea lor majoritate ca având un grad sporit de dificultate situaţiile menţionate. Sunt cântărite ca 

având cam aceeaşi importanţă pentru ambele sfere de activitate (educatoare/învăţătoare) aspectele 

legate de stăpânirea unei limbi, absenţa cunoştinţelor de specialitate în anumite domenii, absenţa 

competenţelor legate de munca cu computerul, educarea copiilor cu capacităţi deosebite 

(supradotaţi). În schimb, mai degrabă în rândul învăţătoarelor se consideră ca fiind dificile 

problemele legate de educaţia copiilor din medii sociale diferite şi asigurarea dezvoltării individuale. 

Dacă analizăm diferenţele specifice care apar la aceste două categorii, observăm că se conturează un 

set de probleme specifice mai ales pentru educatoare, şi un set de probleme cu care se confruntă  ai 

ales învăţătoarele. Acest aspect se leagă strânsşi de specificul instituţiei de învăţământ unde aceştia  

unt încadraţi. Însă, dincolo de acest aspect, observăm că nu există diferenţe semnificative în 

cântărirea dificultăţilor legate de primii ani de carieră, şi diferenţa între sferele de activitate 

(educatoare/învăţătoare) nu cântăreşte la modul decisiv modul în care în primii ani de carieră 

absolvenţii evaluează dificultăţile începutului. 

În ce priveşte experienţa profesională, adică timpul petrecut în câmpul activităţii, se vede că aceasta 

nu influenţează în chip decisiv răspunsurile. În Schema nr. 3 am inclus doar acele elemente care fac 

diferenţa în cântărirea dificultăţilor întâmpinate, adică anii în plus petrecuţi în activitate au avut o 

influenţă asupra modului în care sunt cântărite aceste dificultăţi. Printre aceste aspecte, în care 

experienţa din activitate îşi spune cuvântul şi, odată cu trecerea timpului situaţiile întâmpinate scad 

ca şi grad de dificultate se pot evidenţia: soluţionarea conflictelor şi a manifestărilor de agresivitate, 

educaţia într-un mediu multicultural, ţinerea unor activităţi/ore model, dezvoltarea individuală, 

dezvoltarea copiilor cu capacităţi deosebite, relaţia cu părinţii, aspectele legate de alegerea locului de 

muncă şi cunoaşterea unei limbi legate de propria dezvoltare profesională. 
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Schema nr. 3: Evaluarea dificultăţilor în funcţie de timpul petrecut în domeniul de activitate 

Prin testul de tip Anova am obţinut diferenţe semnificative în 3 aspecte: în privinţa relaţiei cu 

conducerea instituţiei şi coordonarea activităţilor specifice, iar în privinţa menţinerii disciplinei şi 

controlul comportamentului copiilor se vede că primul an în activitate este cel mai greu, cei aflaţi la 

început de drum în cariera didactică considerând aceste situaţii ca având un grad mai mare de 

dificultate decât cei aflaţi în al doilea sau al treilea an. În privinţa stăpânirii cunoştinţelor de 

specialitate de ordin pedagogic şi metodic se pare că este nevoie de cel puţin doi ani, pentru că am 

obţinut diferenţe semnificative între primii doi ani şi al treilea.  

3.3 Aprecierea modalităţilor de soluţionare  

Pentru aflarea de date privind rezolvarea situaţiilor problematice am folosit scala Likert cu 6 gradaţii. 

Respondenţii au putut aprecia pe o scară de la 1 la 6 cât le este de specifică amintita soluţie. Este 

liniştitor faptul că aceste situaţii ce ridică probleme sunt rezolvate în marea majoritate de către cei 

aflaţi la începutul carierei prin puteri proprii. Un număr foarte mic de respondenţi se simt 

neputincioşi sau au sentimentul că n-au la cine apela. Rezultatele arată clar (Schema nr. 4) că, de cele 

mai multe ori, în soluţionarea problemelor, începătorii sunt ajutaţi de către cei din imediata lor 

proximitate, din mediul profesional, de către colegi. Această din urmă constatare este un argument 

pentru încurajarea comunităţilor profesionale pentru că nu doar începătorii pot beneficia de ajutorul 

celor cu mai multă experienţă, ci din interacţiunea şi colaborarea specialiştilor se pot naşte o serie de 

soluţii inovatoare. Tot asupra acestui tip de relaţionare profesională atrage atenţia şi faptul că, aşa 

cum reiese din răspunsurile lor, ajutorul este aşteptat într-o mult mai mare măsură de la prieteni, 

apropiaţi, foşti colegi de facultate şi într-o mică măsură de la conducerea instituţiei, specialişti din 

exterior sau foşti profesori.  

Observăm, de asemenea, că soluţia recoltării de informaţii este cu preponderenţă lăsată în seama 

internetului, fapt tipic pentru această generaţie tânără, însă poate să reprezinte şi un joc periculos 
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dacă nu există o capacitate bună de filtrare a conţinuturilor accesate. Acest lucru ne atrage atenţia 

nouă, celor care îi pregătim pentru exercitarea profesiei să fim mai atenţi la acest aspect şi să 

insistăm pe selecţia valorică corectă a acestor conţinuturi. 

 

Schema nr. 4: Modalităţi de soluţionare a problemelor 

Observăm privind schema de mai sus că educatoarele au acordat un punctaj mai mare la majoritatea 

soluţiilor menţionate de noi. Totodată, datele obţinute din chestionare ne arată clar că ele folosesc 

mai frecvent soluţiile propuse decât învăţătoarele. Inclusiv faptul că folosesc mai rar soluţia 

discuţiilor cu prieteni sau apropiaţi arată o conştiinţă profesională ridicată, fapt ce se oglindeşte şi în 

căutarea răspunsurilor cu preponderenţă în cărţi de specialitate. Faptul că educatoarele acordă o 

importanţă mai mare problemelor, pentru care găsesc diferite căi de soluţionare se datorează şi 

specificului acestei instituţii, care oferă o mai mare libertate, lăsând loc spontaneităţii. Tocmai pentru 

că nu există atâtea îngrădiri şi pentru că sunt mai puţine reguli, probabilitatea să apară situaţii 

neaşteptate cu care pedagogul se poate confrunta este mai mare. De-a lungul învăţării situaţionale, 

gândirea sa autoreflexivă se dezvoltă mai repede şi datorită faptului că aceste situaţii cer o rezolvare 

imediată, spontană şi eficientă. Astfel, educatoarele devin mai accentuat autocritice, de aceea şi 

problemelor ivite le acordă o mai mare importanţă şi încearcă mai multe modalităţi de soluţionare. 

Astfel, iată că şi sfera de activitate (educatoare, învăţătoare) influenţează semnificativ cântărirea 

problemelor, soluţionarea lor şi astfel devine decisivă în procesul formării profesionale. 

În ce priveşte criteriul anilor petrecuţi în sfera de activitate aleasă, al cărui grafic îl putem vedea în 

schema nr. 5, observăm că există şi aici diferenţe semnificative: cei care au o mai mare vechime cer 

ajutor cu mai mult curaj şi găsesc de cele mai multe ori ei singuri soluţii. 
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Schema nr. 5: rezolvarea problemelor în funcţie de anii petrecuţi în sfera de activitate 

Atunci când criteriul de analiză a fost numărul anilor petrecuţi în sfera de activitate, şi s-a urmărit 

modul de soluţionare a problemelor, s-a constatat că factorii ce influenţează acest aspect sunt de 

căutat în altă parte. Am reuşit să decelăm o diferenţă semnificativă doar cu ajutorul testului Anova, 

cu valori mai mari în favoarea celor aflaţi în anul al doilea de activitate. Dacă ne uităm cu atenţie, cei 

aflaţi în al doilea an de activitate profesională acordă un punctaj mai mare acelor soluţii care se 

referă la căutarea individuală de informaţii, de rezolvări sau soluţii: („prefer să rezolv singur 

problema”) 3,94, „caut răspuns în cărţi şi publicaţii de specialitate” 3,38. Rezolvarea problemelor pe 

baza unor relaţii intra-generaţioniste îi caracterizează mai ales pe cei aflaţi în al treilea an de 

activitate, care cer ajutor cu o mai mare frecvenţă de la apropiaţi, prieteni (3,53), de la foşti colegi de 

an (3,07), foşti profesori (2,47). În acelaşi timp, interesant de observat este şi că tot ei, probabil 

tocmai datorită preferinţelor de colaborare şi rezolvare comună, iar nu individuală a problemelor au 

valori mai mari şi la răspunsul: „ mă simt neputincios...” 

4. Concluzii 
Absolvenţii specializării noastre au reuşit să obţină locuri de muncă în concordanţă cu pregătirea lor 

într-o proporţie mai mare decât am presupus noi în ipotezele de lucru. Acest lucru arată clar că au 

avut parte de o bună pregătire profesională de-a lungul anilor de studiu, nu doar în ce priveşte partea 

practică, ci şi în vederea examenelor de ocupare a posturilor. 

În pregătirea studenţilor va trebui să acordăm o atenţie sporită unor teme, aspecte sau competenţe 

care necesită insistenţă în următoarele domenii: 

- educarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 
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- educarea integrată a copiilor ce provin din medii sociale diferite 

- soluţionarea agresivităţii şi a conflictelor 

- învăţarea şi predarea limbii române. 

Anii petrecuţi în activitatea profesională influenţează identificarea şi importanţa acordată 

problemelor, dar nu influenţează în mod semnificativ modalităţile de soluţionare a problemelor. 

Preferinţele în ce priveşte modalităţile de soluţionare se pot pune în legătură probabil mai degrabă 

cu aspecte ale personalităţii, sau pe unele diferenţe de mentalitate şi abordare. Sfera de activitate 

ocupată influenţează în schimb atât identificarea problemelor, cât şi soluţionarea acestora. Cadrul 

mai relaxat al grădiniţei orientează mai accentuat atenţia începătorilor asupra unor situaţii 

educaţionale legate de menţinerea disciplinei, soluţionarea conflictelor şi agresivităţii; cadrul mai 

riguros al şcolii în schimb atrage atenţia începătorilor mai ales asupra aspectelor legate de 

conţinuturile activităţii de învăţare şi ale cunoştinţelor de specialitate. Învăţarea situaţională 

influenţează decisiv, chiar de la începuturile carierei dezvoltarea profesională a specialiştilor. 
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