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The article „Formation of Future Teachers Professional Competences” deals with actual problems of teachers’ training. 

The author emphasizes the professional competence together with cognitive, emotional, motivational, and managerial 
capacities. These competences are thoroughly studied, and thus we can say, that the idea of professional competence 
brings a significant transition from „what” to „how”, contributes to the realization of a formative training, and also 
implies an effort of duration and systematic educational actions. 

 
 
În condiţiile contemporane ale restructurării învăţământului se schimbă radical statutul învăţătorului, funcţiile 

instructive şi drept rezultat şi cerinţele faţă de competenţa sa profesional pedagogică, faţă de nivelul profe-
sionalismului său. 

Astfel, situaţia actuală de dezvoltare socială a actualizat necesitatea studierii unui aşa fenomen, cum ar fi 
competenţa specialistului sau competenţa profesională. 

Astăzi nu poţi fi satisfăcut de învăţătorul care nu-şi îndeplineşte obligaţiunile sale profesionale, care nu 
dispune de calităţi ale unei personalităţi creatoare. Fără profesionalism e imposibilă o educaţie şi instruire 
contemporană. De însuşirile „Eu-ului” său pe care le transmite învăţătorul elevilor, de felul cum poate atinge 
sufletele lor depinde în multe privinţe viitorul societăţii noastre. 

Învăţătorul claselor primare trebuie să fie foarte bine pregătit din punct de vedere profesional. Înarmat cu 
principiile generale ale pedagogiei, cunoscând specificul instruirii elevilor mici, învăţătorul va putea să diri-
jeze sistematic procesul didactic. 

Aplicarea creatoare a cunoştinţelor pedagogice este o condiţie indispensabilă a activităţii educative. Pornind 
de la analiza izvoarelor ştiinţifice care vizează problema cercetată, observăm o creştere sporită a specialiştilor 
în domeniul pregătirii profesionale a pedagogilor, inclusiv cea a cadrelor didactice din învăţământul primar. 

Literatura psihopedagogică a demonstrat că în urma actului de cunoaştere se formează competenţe, atitudini. 
Competenţele şi atitudinile se formează prin procesul de asimilare şi aplicare a cunoştinţelor. 

Deoarece până în prezent întrebarea despre competenţa specialistului în general şi a cadrului didactic în 
special nu este soluţionată în ştiinţă unanim, este necesară examinarea acestei noţiuni în coraport cu noţiunea 
de profesionalism, fiindcă deseori ele se substituie reciproc, iar hotarele lor nu se evidenţiază clar. 

În prezent, noţiunea profesionalism este tratată în mod diferit. Unii savanţi înlocuiesc noţiunea de profesio-
nalism cu alte noţiuni, într-un fel sau altul, legate de capacitatea omului de a-şi îndeplini funcţia: competenţă, 
măiestrie, calificare. 

Unii cercetători examinează profesionalismul din punct de vedere al activităţii. Astfel, V.Slastenin, I.Isaev, 
A.Mişcenko, E.Sianov consideră că baza profesionalismului este pregătirea ştiinţifico-teoretică şi practică. 
V.Bondarevskaia înţelege prin profesionalism posedarea în cea mai mare măsură a cunoştinţelor în diverse 
domenii, iscusinţei de a le aplica în practică [1]. 

Procesul de modernizare a structurii conţinutului şi tehnicilor didactice nu poate fi înfăptuit fără prezenţa 
activă şi creatoare a cadrului didactic, fără tendinţa de perfecţionare a personalităţii lui. Printre atributele 
personalităţii profesorului care condiţionează şi asigură finalitatea actului de modernizare a învăţământului – 
finalitate reflectată practic în creşterea eficienţei muncii didactice – se înscriu, evident, alături de cultura de 
specialitate, de pregătirea psihopedagogică temeinică, alături de calităţile de om şi cetăţean al educatorului, şi 
însuşirile fizice şi psihice stabile ale acestuia denumite competenţe profesionale. 

Prin competenţă profesională a cadrului didactic am putea înţelege acel ansamblu de capacităţi cognitive, 
afective, motivaţionale şi manageriale, care interacţionează cu trăsăturile sale de personalitate. Competenţa 
profesională a învăţătorului derivă şi din rolurile pe care aceştia le îndeplinesc în cadrul actului educaţional. 
Învăţătorul transmite cunoştinţe elevilor săi, concomitent el creează situaţii de învăţare cât mai favorabile 
pentru atingerea obiectivelor pedagogice proiectate. El dirijează apoi învăţarea, o controlează şi o evaluează, 
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îndeplinind însă şi rolul de consilier. În acest context, educatorul îi îndrumează pe elevi şi la alte surse de 
informaţie, îi familiarizează cu metodele şi tehnicile de muncă intelectuală. Desigur, comportamentul didactic 
nu poate fi redus la o dimensiune cum este normalitatea (regulile şi prescripţiile necesare efectuării procesului 
instructiv). Enunţurile pedagogice despre comportamentul didactic acţional al profesorului trec printr-un număr 
însemnat de transformări epistemice ale căror aprofundare evidenţiază corelarea sa şi cu alte dimensiuni – 
teleologică, axiologică, deontologică ş.a. [2]. 

Prin trimitere la elementele constituente ale instruirii se poate vorbi de o diversitate posibilă de conduite 
ale învăţătorului în corelare cu mai multe variabile de competenţe ale acestuia: 

1) Competenţa comunicativă – iniţierea şi declanşarea actului comunicării cu elevii de către învăţător, prin 
combinarea diverselor aspecte ale căilor de transmitere şi de codificare a mesajului informaţiilor – calea 
verbală şi neverbală cu particularităţile lor specifice de ex-atribute filosofice şi psihice spre a se face 
înţeles. 

2) Competenţa informaţională – sfera de cunoştinţe, noutatea şi consistenţa acestora. 
3) Competenţa tehnologică – capacitatea de a concepe rezultatele instruirii sub forma unei pluralităţi de 

scopuri cu dimensiuni informaţionale axiologice şi pragmatice care pot şi trebuie să fie nuanţate de la 
o disciplină la alta ca posibil pedagogic raţional gândit şi operaţionalizat. 

4) Competenţa instrumentală – de utilizare a ansamblului de metode şi mijloace ale instruirii în vederea 
obţinerii unei performanţe comportamentale a elevilor adecvate scopurilor urmărite. 

5) Competenţa normativă – indicarea, recomandarea sau ordonarea acţiunilor optimale instructive. 
6) Competenţa decizională – alegerea între cel puţin două variante de acţiune în funcţie de valoarea sau 

utilitatea mai mare care o au în a afecta comportamentul elevilor. 
7) Competenţa apreciativă (măsurarea corectă a rezultatelor atinse de către elevi) [2]. 
Aceste competenţe sunt condiţionate de aptitudinile pedagogice şi nivelurile culturii profesionale ale pe-

dagogului: nivelul superior de organizare şi funcţionare a proceselor psihice, cognitive, afective şi psihomo-
torii ale acestuia, cu suportul axiologic, în planul creării unor modele de pregătire, învăţare, evaluare, în funcţie 
de situaţiile educative existente şi în planul relaţionării/contactului cu elevii [1]. 

Ca treaptă superioară de realizare a unei certe competenţe pedagogice se acordă o atenţie deosebită dobân-
dirii măiestriei pedagogice. Aceasta reprezintă un înalt nivel de competenţe ale cadrelor didactice, care se 
atinge prin antrenament, prin exerciţii, astfel încât să le permită acestora obţinerea cu uşurinţă a unor realizări 
deosebite, chiar la nivel de expert în domeniul educaţiei [3]. 

Experienţa şcolilor contemporane demonstrează că elevii mici învaţă să se formeze după cum sunt călăuziţi de 
prima lor învăţătoare. 

Analiza prealabilă de formare a competenţelor pedagogice la cadrele didactice din ciclul primar ne-a permis 
să constatăm că la etapa actuală acestei probleme trebuie să i se acorde o atenţie deosebită. 

În scopul determinării condiţiilor de formare a competenţelor pedagogice la cadrele didactice din ciclul 
primar, stabilirii cauzelor ce conduc la dificultăţi, am folosit anchetarea, autoaprecierea ca una dintre calităţile 
esenţiale ale personalităţii pedagogului, ce reprezintă estimarea propriilor  posibilităţi şi tendinţa spre consi-
derabilitate, harta tehnologică a însuşirilor individuale şi profesionale, folosind sistemul de notare de zece puncte. 

Analizând răspunsurile la chestionarul propus, am constatat că persoanele interogate conştientizează că 
profesionalismul şi măiestria pedagogică depind de competenţele învăţătorului. 

Cadrele didactice şi-au expus unele păreri privind îmbunătăţirea situaţiei ce ţine de formarea competenţelor 
pedagogice, cum ar fi: 

– ore metodice în scopul schimbului de experienţă privind profesionalismul pedagogic; 
– desfăşurarea sistematică a seminarelor metodice de către specialiştii în domeniul pedagogiei, psiho-

logiei, iniţiind cadrele didactice; 
– literatura pedagogică, metodică de specialitate în scopul autoinstruirii continue a cadrelor didactice. 

Datele colectate în urma autoaprecierii abilităţilor profesionale ne-au dat posibilitate să ne convingem că 
persoanele supuse experimentului autoapreciază competenţele şi profesionalismul pedagogic cu notele 5, 6, 
7, 8, foarte rar cu 9 puncte şi nici unul din ele cu 10 puncte. 

Meditând asupra acestor rezultate, am concluzionat că pentru a înfăptui lucrul intern, adică autoeducaţia 
personalităţii sale, profesorul trebuie să-şi creeze un ideal concret, adică modelul spre care tinde pentru ca să 
devină un profesionist de înaltă competenţă. 
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Profilul de competenţă al unui învăţător eficient înseamnă o structură de tip material, care cuprinde cunoş-
tinţe, capacităţi, abilităţi şi trăsături de personalitate ce trebuie mereu dezvoltate. Pentru aceasta este neapărat 
necesar a crea condiţii optime ce trebuie să se realizeze în contextul unei strategii clare, transparente şi flexibile. 
În acest sens, au fost stabilite următoarele condiţii pedagogice: 

– intensificarea activităţilor didactice conform tehnologiilor educaţionale moderne ce vor orienta instruirea 
spre creativitate; 

– formarea calităţilor productive, a activismului, a atitudinii faţă de muncă în activitatea profesională; 
– corelaţia dintre calităţile personale şi exigenţa faţă de activitatea profesională; 
– autoinstruirea, autoeducaţia, autoaprecierea, autocontrolul. 

Luând în considerare condiţiile respective, s-a elaborat tematica activităţilor formative orientate spre for-
marea competenţelor pedagogice la cadrele didactice cuprinse în experiment. 

În continuare vom dezvălui modalităţile de desfăşurare ale unor activităţi orientate spre formarea competen-
ţelor pedagogice la cadrele didactice. 

La prima activitate am pus în discuţie subiectul Personalitatea pedagogului şi creativitatea. Am evidenţiat 
în prim-plan acest subiect, deoarece creativitatea în pedagogie este un complex de capacităţi, aptitudini şi 
însuşiri psihice şi spirituale fundamentale ale personalităţii pedagogului, care în condiţii favorabile îi permit 
să-şi desfăşoare potenţialul creativ şi, deci, să-şi formeze competenţele sale necesare activităţii profesionale. 

Vorbind despre conceptul de creativitate, învăţătorii au evidenţiat un complex de capacităţi, însuşiri, ap-
titudini. Transformarea în act de creaţie a potenţialului său în activitatea pedagogică depinde de calitate, adică 
de nivelul calitativ al însuşirilor şi particularităţilor personalităţii pedagogului, ce se manifestă în inteligenţă, 
aptitudini speciale. 

S-a accentuat faptul că unii pedagogi nu cunosc profund procesul creativ, elementul creativ în activitatea 
pedagogică, de aceea şcoala contemporană nu poate soluţiona un şir de probleme cum sunt determinarea po-
tenţialului creativ, stimularea creativităţii. Ca rezultat nu se înţelege corelaţia dintre creativitatea pedagogică 
şi nivelul competenţei pedagogice. 

În timpul discuţiei, cadrele didactice au efectuat analiza capacităţilor necesare pentru asigurarea eficienţei 
acţiunii educative. 

S-au evidenţiat două grupe de capacităţi: psihopedagogice şi psihosociale. 
Interesant a decurs activitatea cu subiectul Profesionalismul pedagogului. Au luat cuvântul învăţători cu 

experienţă şi au subliniat că profesionalismul ţine de competenţa pedagogică, adică îmbinarea şi utilizarea 
armonioasă a cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la locul de 
muncă. 

Astfel, s-a subliniat că pentru îndeplinirea la un înalt nivel de performanţă şi eficienţă a activităţii sale 
complexe, învăţătorul trebuie să-şi formeze şi să manifeste o gamă variată de calităţi sau competenţe ale per-
sonalităţii sale, care să-l determine ca specialist. 

Au fost scoase în evidenţă calităţile principale ale personalităţii pedagogului, cum ar fi: 
1) pregătirea de specialitate, care îl face să fie specialist de înaltă calificare şi competenţă; 
2) capacitatea de creaţie ştiinţifică, orizont cultural larg; 
3) pregătire, competenţă, tact şi măiestrie pedagogică; 
4) capacitate de perfecţionare profesională continuă; 
5) profil moral-civic demn şi capacitate managerială. 
S-a subliniat faptul că pregătirea de specialitate constituie calitatea esenţială pentru exercitarea cu compe-

tenţă şi eficienţă a muncii de învăţător, fiindcă cere responsabilitate, eforturi, pasiune, iubire de adevăr; a cu-
noaşte cât mai multe. S-a ajuns la concluzia: cultura de specialitate înseamnă stăpânirea la cel mai înalt nivel 
a conţinutului disciplinelor predate. 

În discuţiile aprinse s-a ajuns la un numitor comun ce se referă la pedagogii contemporani: cadrul didactic 
trebuie să fie un bun cunoscător al tehnologiei didactice şi un activist de performanţă al profesiei pedagogice, 
dar în acelaşi timp şi unul care manifestă iniţiativă, este creativ, flexibil, atent şi sensibil la nevoile şi proble-
mele elevilor. Pentru asigurarea acestor resurse, învăţătorul trebuie să dovedească o bogată cultură generală. 

Şedinţa cu subiectul Experienţa pedagogică a fost desfăşurată sub formă de masă rotundă. Învăţătorii au 
pregătit întrebările la temă, apoi au avut loc discuţii. Fiecare profesor şi-a expus opinia. 

Din punct de vedere teoretic, s-a stabilit sensul şi semnificaţia noţiunii experienţă pedagogică ca o activi-
tate practică în domeniul educaţiei şi instruirii, o sinteză a acestei activităţi ce îşi găseşte exprimare în calită-
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ţile şi însuşirile umane (valori, abilităţi moral-spirituale, intelectuale, fizice, estetice, religioase, culturale, 
emotive). 

Experienţa pedagogică drept formă a activităţii practice a pedagogilor este izvorul de studiere şi cunoaş-
tere a legităţilor procesului de educaţie şi instruire. 

La finele acestor discuţii s-a accentuat un moment important: promovarea experienţei pedagogice fără a 
se ţine cont de nivelul reproductiv sau novator ce poartă caracter publicitar sau înseamnă lipsă de competenţă 
şi originalitate. 

Activitatea cu subiectul Comunicarea pedagogică a urmărit obiectivele:  
– aprofundarea cunoştinţelor ce ţin de bazele comunicării pedagogice; 
– familiarizarea cu funcţiile, formele şi condiţiile comunicării pedagogice; 
– perfecţionarea capacităţilor comunicative ale învăţătorului claselor primare. 

Din punct de vedere teoretic, s-a discutat arta comunicării pedagogice, evidenţiind comunicabilitatea şi 
volubilitatea drept calităţi umane, comunicarea fiind un instrument profesional necesar în activitatea pedagogică. 

S-au discutat stilurile comunicării pedagogice, subliniind faptul că în dependenţă de atitudinea pe care o 
manifestă cadrul didactic faţă de elevi, organizând şi dirijând interacţiunea pedagogică „negativă” sau „pozi-
tivă”, pot fi determinate două stiluri: democratic şi autoritar. Cadrele didactice au fost sincere în discuţie şi 
au recunoscut că uneori pot dirija în mod autoritar activitatea lor pedagogică. Au fost dezvăluite cauzele ce 
duc la formarea incorectă a stilurilor comunicării. Îndeosebi, s-a subliniat că sunt nepedagogice următoarele 
stiluri ale comunicării: comunicare–distanţare, comunicare–înfricoşare. 

Cadrele didactice au ajuns la un numitor comun, precum că comunicarea-dialog este cea mai valoroasă, 
din punct de vedere pedagogic, deoarece recunoaşte rolul activ al pedagogului în procesul educaţional. 

Datele investigaţiei noastre confirmă faptul că pentru a fi cadru didactic în învăţământul primar trebuie să 
ai şi să demonstrezi atât competenţă de specialist, cât şi competenţă de pedagog. Este necesar ca profesia de 
dascăl să fie învăţată ca oricare altă profesie care implică însuşirea unei temeinice şi competente pregătiri 
profesionale. 
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