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Appeared in the second part of the XX century, the concept of professional didactic competence had a meaning which 

described the teacher’s way of being and behaving in order to obtain the expected results. Through it’s more than 15 scien-
tists explained their way of understanding the concept. All of them described the concept as a variety of abilities which 
relate with teachers personality in order to obtain the educational results. Nowadays scientists explain the concept as a 
complex interaction of teachers personal and professional abilities which create a functional interaction with the student 
on their way of obtaining the expected goals. 

 
 
Calitatea şi eficienţa educaţiei este considerabil condiţionată de abilităţile pe care le posedă profesorul. 

Imperativele de modernizare continuă a sistemului educaţional stabilesc în faţa profesorului noi cerinţe de 
formare şi dezvoltare care ar putea răspunde provocărilor socioeconomice actuale. Acest set de capacităţi 
sunt instrumentul de bază pe care îl foloseşte cadrul didactic pentru a stabili o interacţiune educaţională func-
ţională ce ar contribui la evoluţia personalităţii educatului. Este absolut cert faptul că pentru a stabili dacă 
cadrul didactic răspunde demersurilor moderne educaţional, cultural-spiritual şi social trebuie să se defineas-
că cu claritate funcţiile, rolurile şi competenţele sale profesionale. Acestea din urmă reprezintă finalitatea 
prioritară pe care o urmăreşte sistemul educaţional în procesul formării cadrelor didactice. În literatura de 
specialitate sunt prezente numeroase abordări privind conceptul de competenţă profesională didactică. Dat 
fiind faptul că definiţiile sunt variate şi numeroase şi pot uneori susţine perspective teoretice diferite, defini-
rea conceptului implică explicarea sensului acestuia.  

În fiecare domeniu de activitate competenţa este condiţia asiguratorie pentru performanţă şi eficienţă, fiind 
susţinută, în linie directă, de factori intrinseci şi extrinseci determinativi pentru conduita umană. Stroe Marcus 
remarcă faptul că este evident că la baza comportamentului specific al cadrului didactic se află o serie de însuşiri 
caracteristice vizând întreaga structură a personalităţii şi implicând, în egală măsură, planul cogniţiei şi crea-
tivităţii, planul vectorial activator, planul operaţional–performaţional şi planul interpersonal, relaţional–valoric. 
În literatura de specialitate unele dintre încercările de definire a conceptului de competenţă profesională di-
dactică ilustrează viziuni care iau în consideraţie fie numai normele pedagogice, fie numai structura de per-
sonalitate a profesorului şi cerinţele de rol. A enunţa competenţe pentru a orienta activitatea profesională a 
cadrelor didactice necesită să înclini reflecţia spre căutarea unei definiţii a profesionistului în formare, sus-
ţine N.Matei. După X.Roegiers şi F.M. Gerard, o competenţă este un ansamblu integrat de capacităţi care 
permite stăpânirea unei situaţii şi găsirea unei soluţii mai mult sau mai puţin pertinente. Competenţa este 
constituită din mai multe capacităţi care interacţionează într-o manieră integrată în scopul realizării unei 
activităţi cu un grad ridicat de complexitate. Conceptele de capacitate şi competenţă nu sunt sinonime. Ele 
sunt dialectic legate şi dificil de departajat. Considerată drept obiectiv educativ, o capacitate reprezintă o fi-
nalitate a unei formări generale, comună mai multor situaţii; o competenţă, dimpotrivă, o finalitate a unei 
formări globale care pune în acţiune mai multe capacităţi într-o singură situaţie. Dacă vom considera că dife-
rite capacităţi (a observa, a compara, a calcula) se dezvoltă progresiv toată viaţa, competenţa constă în opri-
rea la un moment dat, la un anumit nivel al capacităţilor şi exersarea lor într-o categorie de situaţii determi-
nate. Astfel putem susţine că prin competenţă înţelegem un ansamblu de comportamente potenţiale (afective, 
cognitive şi psihomotorii) care permit unui individ exercitarea eficientă a unei activităţi considerată ca fiind 
în general complexă. 

Competenţa profesională depinde de aptitudini şi capacităţi, dar ea este în primul rând, un rezultat al expe-
rienţei profesionale; ea este observabilă în timpul activităţii în câmpul muncii. Cercetătorul Mihai Diaconu 
defineşte competenţa profesională didactică drept ansamblu de capacităţi cognitive, afective, motivaţionale 
care împreună cu trăsăturile de personalitate îi oferă profesorului calităţile necesare desfăşurării unei activi-
tăţi didactice care îndeplineşte obiectivele propuse şi are rezultate foarte bune. Noţiunea de competenţă peda-
gogică are şi sensul de standard profesional minim la care trebuie să se ridice o persoană în exercitarea prin-
cipalelor sarcini de lucru ale profesiei didactice. Ioan Jinga oferă o definiţie mai amplă a competenţei profe-
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sionale didactice: „un ansamblu de capacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale care interac-
ţionează cu trăsăturile de personalitate a educatorului, conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei 
prestaţii didactice care să asigure îndeplinirea obiectivelor proiectate de către marea majoritate a elevilor, iar 
performanţele obţinute de aceştia să se situeze aproape la nivelul maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia”. 
Acest autor analizează trei tipuri fundamentale de competenţe care alcătuiesc, în opinia sa, competenţa profe-
sională a educatorilor din învăţământ: 

1. Competenţa de specialitate include trei capacităţi principale: 
- cunoaşterea materiei;  
- capacitatea de a stabili legătura dintre teorie şi practică; 
- capacitatea de înnoire a conţinuturilor în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei domeniului, dar şi din 

domenii adiacente. 
2. Competenţa psihopedagogică care este rezultanta următoarelor cinci capacităţi: 
- capacitatea de a cunoaşte elevii şi de a lua în considerare particularităţilor de vârstă şi individuale la 

proiectarea şi realizarea activităţilor instructiv educative; 
- capacitatea de a comunica uşor cu elevii, de a-i influenţa şi a-i motiva pentru activitatea de învăţare, în 

general, şi pentru învăţarea unei anumite discipline de studiu, în particular; 
- capacitatea de a proiecta şi a realiza optim activităţi instructiv-educative (precizarea obiectivelor didac-

tice, selecţionarea conţinuturilor esenţiale, elaborarea strategiilor de instruire, crearea unor situaţii adecvate, 
stabilirea corespunzătoare a formelor, metodelor şi instrumentelor de evaluare etc.); 

- capacitatea de a evalua obiectiv programe şi activităţi de instruire, pregătirea elevilor, precum şi şanse-
le lor de reuşită;  

- capacitatea de a-i pregăti pe elevi pentru autoinstruire şi autoeducaţie. 
3. Competenţa psihosocială şi managerială a celor care-şi desfăşoară activitatea în învăţământ include 

următoarele capacităţi: 
- capacitatea de a organiza elevii în raport cu sarcinile de instruire şi de a stabili responsabilităţi în grup;  
- capacitatea de a stabili relaţii de cooperare, un climat adecvat în grupul de elevi şi de soluţionarea conflictelor;  
- capacitatea de a-şi asuma răspundere;  
- capacitatea de a orienta, a organiza şi a coordona, a îndruma şi a motiva, de a lua decizii în funcţie de situaţii.  
Acest model de definire a conceptului de competenţă profesională didactică reprezintă una dintre cele mai 

complexe definiţii care, după părerea noastră, acoperă toate aspectele competenţei pedagogice, totodată, eviden-
ţiind complexitatea profesiei didactice. În literatură sunt prezente şi alte abordări ale conceptului de compe-
tenţă pedagogică expuse de cercetători precum Ion Negură, Ludmila Papuc, Vlad Pâslaru, M.Călin, Dumitru 
Popovici, Sorin Cristea ş.a. Într-un mod sau altul ei evidenţiază competenţele pedagogice prin prisma celor 
de specialitate nemijlocită şi a celor interpersonale care după părerea autorilor au aproape acelaşi grad de va-
lenţă în exercitarea funcţiei didactice. Diferenţele prezente în abordările expuse mai sus nu sunt văzute tran-
şant, ci, dimpotrivă, interacţionând în comportamentul profesorului, manifestându-se unitar în stilul educaţio-
nal. Competenţele identificate de cercetători nu epuizează sfera complexă a domeniului, dimpotrivă, prezintă 
expresia unei modalităţi în contextul sistemului educaţional actual, fiind prezentate într-o nuanţă sintetică. 
Concluzionând, putem afirma că conceptul de competenţă profesională didactică reprezintă noţiunea funda-
mentală care ghidează întregul proces de formare şi perfecţionare a cadrului didactic privit ca profesionist al 
domeniului său, totodată, el reprezentând elementul–cheie în comprehensiunea conceptelor de calitate a edu-
caţiei şi managementul calităţii acţiunii educative.  
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