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GENERALIZAREA ACCEPŢIUNILOR ŞTIINŢIFICE MODERNE ASUPRA TIPOLOGIEI  

ŞI STRUCTURII COMPETENŢEI PROFESIONAL-DIDACTICE 

Liliana SARANCIUC-GORDEA 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” 
  
This article identifies an opened problem in educational sciences-the typology and the structure of the professional 

competence of the teachers. There are listed the correlations of this new problem with competence-based 
professionalization. 

 
 
În literatura de specialitate, conceptul de competenţă pedagogică/profesional-didactică reţine o diversitate 

de sensuri complementare. Aceste sensuri operaţionalizează un ansamblu de trăsături sintetice dintre care 
unele au ierarhizări clasice (R.Hubert, 1946; Ф.Н.Гоноболин, 1963; В.Черникевич, 1976) şi vizează un şir 
de calităţi multiple (intelectuale, morale, profesionale, estetice, fizice), dezvoltate la nivelul politicii educaţiei 
prin evocarea „actorilor educaţiei”, cu virtuţile lor legate de inteligenţa socială a lucrului în echipă. Altele 
(M.Keilhacker, 1934; C.Narly, 1940; В.А.Сластенин, 1976) remarcă diferenţa, dar şi sinteza necesară dintre 
calităţile înnăscute, calităţile dobândite şi calităţile specifice. 

Teoriile psihopedagogice moderne stabilesc linia de continuare existentă între competenţa profesorului şi 
aptitudinea sa pedagogică. Aceasta valorifică trei categorii de capacităţi operaţionale: capacitatea de a se 
raporta la realitatea educaţională cu mijloacele inteligenţei sale generale; capacitatea de a cunoaşte şi de a 
aborda elevul simultan ca realitate intelectuală, afectivă, emoţională, caracterială; capacitatea de a transmite 
o cunoaştere de tip superior, respectiv o cunoaştere ştiinţifică, bazată, epistemologic, pe unitatea dintre teorie 
şi practică. 

Prin prisma dată, competenţa profesional-didactică se reprezintă în literatura de specialitate cu o tipologie 
variată de conpetenţe: prin diverse sintagme personalizate în planul comparaţiilor de construcţie al competen-
ţelor; printr-o analiză operaţională a problemei, cu date privind modelul formării profesorilor bazat pe com-
petenţe, conţinut expus în tabelul sinoptic, de mai jos. 

Tabelul sinoptic al tipurilor şi structurilor de competenţe profesional-didactice 

Autorul Tipul de 
competenţă Referenţialul structural al indicatorilor competenţei profesional-didactice 

Managerială - capacitatea cadrului didactic de a analiza, planifica, organiza, verifica şi 
regla procesul instructiv în intercorelare; 

Psihologică - influenţa personalităţii cadrului didactic asupra elevilor; capacitatea cadrului 
didactic   de a lua în considerare capacităţile individuale ale elevilor; 

Бабанский 
Ю.К. (1985) 
Шамова Т.И. 
(1985) 
Беспалько В.П. 
(1989), 
Ананьев Б.Г. 
(1997) 

Pedagogică  - capacitatea de aplicare a formelor şi metodelor  în procesul de  instruire. 

Cognitivă - abilităţi intelectuale şi cunoştinţe care sunt aşteptate din partea unui 
profesor; 

Afectivă - atitudinile aşteptate din partea profesorului; 
Exploratorie 
 

- nivelul practicii pedagogice, oferind viitorilor profesori posibilitatea de a 
învăţa practic despre învăţare; 

Legată de 
performanţă 

- profesorii demonstrează nu numai că ştiu, dar că şi pot utiliza ceea ce ştiu; 
vizează latura manifestată, comportamentală; 

Modelul structu-
ral de formare 
iniţială a cadre-
lor didactice 
CBTE (Husen 
T., coord., 1985) 
[10] 
 
 

De a produce 
modificări 
decelabile asupra 
elevilor 

- efectele măsurabile care se constituie din criterii de evaluare în urma 
relaţiilor pedagogice. 
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Autorul Tipul de 
competenţă Referenţialul structural al indicatorilor competenţei profesional-didactice 

Politico-morală - capacitatea de receptare corectă a responsabilităţilor directe şi indirecte 
transmise de la nivelul finalităţilor macrostructurale (ideal, scopuri 
pedagogice, criterii de proiectare pedagogică, linii de acţiune reformatoare); 

Profesional-
ştiinţifică 

- capacitatea de receptare corectă a responsabilităţilor directe şi indirecte 
transmise de la nivelul finalităţilor microstructurale (obiectivele pedagogice 
generale, specifice şi operaţionale); 

Psihosocială - capacitatea de a adopta un rol diferit, capacitatea de a influenţa un grup de 
elevi, capacitatea de a stabili uşor şi adecvat relaţii cu alţii, capacitatea de a 
comunica uşor şi eficient cu grupul, capacitatea de a utiliza în mod adecvat 
puterea şi autoritatea, capacitatea de a adopta uşor diferite stiluri de conducere; 

Mitrofan N. 
(1986) [13] 
        

Psihopedagogică - abilitatea de a determina gradul de dificultate a materialului de învăţare, 
capacitatea de a face materialul de învăţat accesibil, capacitatea de a înţelege 
elevul şi creativitate în munca psihopedagogică. 

Profesional-
ştiinţifică 

- valorile de conţinut epistemologic (mono- sau bispecializat) al pregătirii 
iniţiale; 

Organizaţională - acoperă valorile prezente în mediul de desfăşurare optimă a proceselor de 
instruire şi învăţare cu efect asupra puterii şi autorităţii profesorului de a 
regla disfuncţiile prin microdecizii semnificative; 

Comunicaţională - valorile orientate asupra schimbului sau transferului de mesaje, obiective şi 
motivaţii sub diferite coduri, limbaje ş.a.; 

Psihosocială - valorile instrumentale specifice comportamentului interpersonal, transperso-
nal, interactiv (pre- sau postinteractiv); 

Neacşu I. 
(1990) [14] 
 
             

Psihopedagogică  - sintetizează valorile interpersonale prezente în proiectarea conţinuturilor, în 
accesibilizarea sarcinilor de învăţare, de pătrundere şi înţelegere a lumii 
interioare a elevului, de creare a rezonanţei facilitatoare / optimizatoare a 
intervenţiilor, de (re) formulare şi de (re) creare a programelor şcolare, de 
(re) modelare a situaţiilor educaţionale, orientate spre a mări rata de impact 
formativ, de socializare şi integrare sociogrupală şi comunitară. 

Comunicativă - relaţia profesor–elev prin prisma relaţiilor de transmitere şi decodificare a 
mesajului informaţional; 

Informaţională - câmpul de cunoaştere, actualitatea şi actualizarea acestora; 
Teleologică - capacitatea de a concepe rezultatele educaţiei din punctul de vedere al unor 

scopuri plurale nuanţate, raţional gândite şi operaţionalizate; 
Instrumentală - crearea unor performanţe comportamentale ale elevilor, adecvate scopurilor 

urmărite printr-un ansamblul de metode şi mijloace pedagogice; 
Decizională - alegerea dintre, cel puţin două variante de acţiune, a variantei optime, mai 

valoroase sau mai utile; 

Călin M. (1995) 
[3]  
 
 
          

Apreciativă  - evaluare şi autoevaluare corectă. 
De selectare, 
organizare şi 
transmitere 
propriu-zisă 

- capacitatea de a stabili şi a transmite obiective didactice; capacităţi de a 
opera cu conţinuturile; 

Radu I. (1995) 
[16] 
 
   

Psihosocială, de 
comunicare 

- capacitatea de a selecta şi a utiliza metodologia didactică, capacităţile 
interrelaţionale; capacitatea de utilizare adecvată a puterii şi autorităţii, 
capacitatea de a adopta uşor diferite stiluri de comunicare. 

Morală - capacităţi ce asigură o bună funcţionalitate conduitei etico-morale a cadrului 
didactic; 

Profesional-
ştiinţifică 

- capacităţi necesare cunoaşterii unui anumit obiect de învăţământ; 

Gherghinescu 
R. (1999) [12] 
 

Psihopedagogică - capacitatea de a determina gradul de dificultate a materialului de învăţare 
pentru elevi, capacitatea de a face materialul de învăţare accesibil prin găsirea 
celor mai adecvate metode şi mijloace pentru sporirea gradului de accesibi-
litate, capacitatea de a înţelege elevul, de a pătrunde în lumea sa interioară, 
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Autorul Tipul de 
competenţă Referenţialul structural al indicatorilor competenţei profesional-didactice 

cu posibilitatea de a se orienta atât asupra intervenţilor, influenţelor sale, cât 
şi asupra elevilor, înţelegând situaţia, dificultăţile întâmpinate de către aceştia în 
activitatea de învăţare şi asimilare şi din perspectiva elevilor capacitatea de 
a crea noi modele de influenţare instructiv-educativă în funcţie de cerinţele 
unei anumite situaţii educaţionale; 

Psihosocială - capacitatea de a adopta un rol diferit; capacitatea de a influenţa uşor grupul 
de elevi, precum şi indivizi izolaţi, capacitatea de a stabili uşor şi adecvat 
relaţii cu ceilalţi, capacitatea de a comunica uşor şi eficient cu grupul şi cu 
indivizi separat, capacitatea de a adopta uşor diferite stiluri de conducere. 

Ştiinţifică  - activităţi de utilizare informaţională, inteligenţa experienţială, conduita 
rezolutivă, creativitate, operativitate şi transfer mintal; 

Psihosocială  - relaţională, de rol, comunicare, forţă şi autoritate, stil, entuziasm, înţelegere, 
prietenie ş.a.; 

Managerială  - gestionarea influenţelor, planificare, proiectare, decizie, organizare, coordo-
nare, administrare; 

Iucu R. (2000) 
[11] 
 
 

Psihopedagogică - formarea / construcţia personalităţii prin conţinut, accesibilizare, înţelegere 
şi acces la universul elevilor, creativitatea educativă, capacitatea empatică, 
tactul pedagogic, spiritul metodic, clarviziunea etc. 

De formare cultu-
ral-generală 

- concepte şi viziuni despre lume şi om, inclusiv despre activitatea 
profesională a profesorului; 

Profesional-
generală 

- capacităţi pedagogice şi psihologice generale necesare profesorului şcolar; 

Profesional-
specială 
 

- capacităţi profesionale speciale necesare activităţii educaţionale propriu-
zise, aceasta fiind indicată de disciplina predată, vârsta elevilor şi/sau tipul 
de şcoală pentru care este pregătit; 

Modelul de  
profesionalizare 
a cadrelor didac-
tice - OFPP 
(Negură I., 
Papuc L., 
Pâslaru V., 
2000) [15] 
 
 

Praxiologică - achiziţii practice educaţionale unde studentul, viitor profesor, la va pune pe 
rol de cadru didactic, educator. 

De dezvoltare şi 
menţinere a rela-
ţiilor cu elevii 

- calitatea mediului de lucru – atmosferă de sprijin, deschisă şi cooperantă; 
 

De desfăşurare a 
unui proces didac-
tic centrat pe elev 

- abordarea predării–învăţării centrate pe elev; flexibilă, inovatoare şi bazată 
pe resurse; calitate şi profesionalism de predare–învăţare; 

De management 
al clasei 

- stabilirea şi menţinerea unor medii de învăţare sigure şi adecvate şi a unor 
abilităţi eficiente de management al clasei; 

De planificare şi 
aplicare a curricu-
lumului, progra-
melor de lucru, a 
materialelor de 
formare şi a meto-
delor didactice 

- competenţe de planificare şi predare: pregătirea curriculumului, planului de 
lucru, planurile de lecţii, materialele didactice; 

De specialitate şi 
de curriculum 

- cunoştinţe de specialitate şi de curriculum; expertiză profesională: proiecte 
de activităţi de învăţare, evaluarea activităţilor educaţionale etc.; 

De evaluare şi 
monitorizare a 
rezultatelor 
performanţei 

- cunoştinţe şi competenţe de evaluare şi de primire şi oferire a feedback-ului 
(pozitiv şi constructiv); 

Cadrul Interna-
ţional al compe-
tenţelor cadrelor 
didactice (CBE) 
2000. [5, 6] 
 
 
 

De comunicare 
cu comunitatea 
educaţională 

- competenţe de comunicare şi cooperare eficientă cu colegii; contribuţii con-
structive la întâlniri şi alte tipuri de consultaţii la nivel de şcoală; 
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Autorul Tipul de 
competenţă Referenţialul structural al indicatorilor competenţei profesional-didactice 

De dezvoltare a 
colaborării cu 
comunitatea 
locală 

- competenţe de colaborare prin adunarea şi fuzionarea informaţiilor privind 
nevoile comunităţii locale; înţelegerea şi promovarea noilor tendinţe, 
viitoare în sectorul educaţional. 

Cunoaşterea 
disciplinei -
Knowledge of 
Discipline-Skills 
(Subject Matter 
Knowledge - 
S.M.K.) 

- cantitatea, calitatea, structurarea şi organizarea informaţiilor, la conceptualizarea 
realizată în domeniul particular al disciplinei predate. 

 
 

Cunoaşterea/pre-
gătirea pedago-
gică generală –
Generalised 
Pedagogical 
Khowledge-
Skils–P.K. 

- cunoaşterea de către profesori a problematicilor pedagogiei generale 
(strategii de comunicare, predare, învăţare); proiectarea şi aplicarea 
curriculumului; managementul conţinuturilor; managementul clasei. 

Modelul struc-
tural al competen-
ţelor profesorilor 
pe trei dimensiuni 
(Shulman L., 
1987; Hill, P.W., 
2003; 
Brandsford J.D., 
Broun A.L., 
Cocking R.R., 
2000; Barnet J., 
Hodson D., 
2001) [apud 2] 
 

Cunoaşterea 
pedagogiei, 
conţinuturilor -
Pedagogical 
Content 
Knowledge–
Skills(P.C.K.) 

- capacitatea profesorilor de a prelucra conţinutul ştiinţific din cadrul disciplinei 
proprii, într-o manieră care să asigure accesibilitatea acestuia, ţinându-se 
cont de nivelul resurselor psihologice ale clasei de elevi; abilităţile 
pedagogice pe care profesorii le valorifică pentru desemnarea cunoştinţelor de 
specialitate/conţinuturilor în cadrul disciplinei pe care o predau. 

Culturală - reprezentată de cultura generală şi cultura specifică domeniului specializat 
de cultură; 

Psihopedagogică - asigură profesorului o bună calitate de transmiţător către beneficiarii proce-
selor educative a culturii specifice, dar şi a racordurilor acesteia cu 
domeniul culturii în ansamblul său; 

Psihoafectivă şi 
de comunicare 

- calităţi structurale de personalitate; 

Morală - cadrele didactice trebuie să fie influenţate de valorile ce alcătuiesc idealul 
educativ promovat de sistemul de învăţământ în cuprinsul căruia se 
desfăşoară activitatea; 

Antonesei, L. 
(2002) [1] 
 
 
 

Managerială  - asigură eficienţa organizării şi conducerii activităţilor proceselor; 
colectivelor şi instituţiilor educative. 

Profesională  - cultură tehnică specifică şi o competenţă interumană care-i permit să lucreze 
cu un public şi să coopereze cu ceilalţi profesori; capacitatea de a organiza;  

Capacitatea de a 
întreţine raporturi 
satisfăcătoare cu 
eşaloanele ierar-
hiei superioare 

- suportă cu regularitate controlul, sunt evoluaţi periodic de superior. 

Cucoş C. 
(2005) [4] 
 
 

Competenţa de a 
stabili relaţii bune 
cu „beneficiarii” – 
elevi, părinţi, co-
munitate 

- priceperea „de a ţine clasa”, de a utiliza corespunzător autonomia şi 
libertatea de care se bucură clasa. 

Исаева Т.Е. 
(2006) [19] 
 

Adapţional-critică - ansamblul de deprinderi intelectuale, fizice şi psihomotorii; cunoştinţe 
despre lumea înconjurătoare, despre relaţia faţă de natură, capacitatea de a 
intercorela cu mediul; 
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Autorul Tipul de 
competenţă Referenţialul structural al indicatorilor competenţei profesional-didactice 

Social-organiza-
ţională (compe-
tenţe profesionale 
şi de comunicare) 

- cunoştinţe şi capacităţi reflexive pentru rezolvarea diverselor situaţii 
concrete, cunoştinţe, capacităţi, profesionale, metode de instruire, competenţe 
de comunicare; 

Axiologică-
ideologică 

- competenţe cu caracter istoric, social, gender faţă de profesia didactică, se 
bazează pe relaţiile „eu”-lui faţă de lume, faţă de valorile de viaţă şi existenţă 
ale personalităţii. 

Standarde - ansamblu de norme fără de care nu este posibilă funcţionarea personalităţii 
sau organizaţiei; 

Cheie - capacitatea de a concura pe piaţa social-economică; 

Базаров Т.Ю. 
(2006) [18] 
 

De bază - oferă pedagogului crearea viitorului în baza inovării, creativităţii, dinamicităţii 
şi dialogului. 

Profesională 
- competenţe 
cognitive 
 

- capacitatea de a învăţa, de a  opera cu conceptele şi metodologia ştiinţelor 
educaţiei; capacităţi şi atitudini de relaţionare şi comunicare cu mediul social 
şi cu cel pofesional; capacitatea de analiză cognitivă şi evaluare axiologică a 
mediilor socioculturale şi politice, a evenimentelor şi conjuncturilor ce au 
loc în viaţa comunităţii sociale; abilităţi de operare pe calculator şi de acces 
la reţelele informatice de comunicaţii; 

- competenţe 
profesionale 
 
 
 

- capacităţi de proiectare, realizare şi evaluare a procesului educaţional din 
învăţământul preuniversitar; capacităţi de structurare logică şi transpunere 
psihopedagogică a conţinuturilor predării şi învăţării în specializarea obţinută; 
cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare activităţilor de consiliere a elevilor 
şi familiilor; capacitatea de a investiga şi a soluţiona probleme specifice ale 
şcolii şi educaţiei; 

Transversală 
- competenţe de 
rol 

- autonomie şi responsabilitate, atitudine de relaţionare şi comunicare deschisă, 
sinceră, cooperantă, receptivă; disponibilitatea de analiză şi interpretare a 
valorilor ce descriu o situaţie, un eveniment sau un comportament; 

Cadrul European 
al Calificărilor 
pentru Învăţă-
mântul Superior 
(2006), în baza 
Principiilor 
comune euro-
pene pentru 
formarea com-
petenţelor şi cali-
ficarea cadrelor 
didactice (20-21 
iunie, 2005, 
Bruxelles) [7] 
 
 

- competenţe de 
dezvoltare 
personală şi 
profesională 

- imaginaţie substituită, disponibilitatea de autoreglare a comportamentului în 
raport cu ceilalţi pe bază empatică şi de a recepta mesajele cu conţinut afectiv; 
acceptarea evaluării din partea celorlalţi; integritate morală, echilibru carac-
terial, atitudine critică şi forţă de convingere în promovarea valorilor 
pozitive autentice ale comunităţii sociale. 

Constructiv-
tehnologică 

- capacitatea de planificare şi proiectare curriculară a activităţilor didactice; 
capacitatea şi abilitatea de aplicare a tehnologiilor moderne de instruire. 

Operaţional-
pedagogică 

- capacitatea de aplicare a tehnologiilor de învăţare. 

Reflexiv-
pedagogice 

- capacitatea de a aprecia critic procesul şi rezultatele activităţii proprii 
pedagogice, de autoperfecţionare profesională. 

Cvalimetrică 
 
 

- capacitatea de elaborare şi aplicare în practica educaţională a modalităţilor 
oportune de măsurare a succesului şcolar  cu funcţia de instruire, dezvoltare, 
motivare, stimulare şi de corecţie. 

Modelul de pro-
fesionalizare a 
cadrelor didactice 
(Антипова В.М., 
Колесина К.Ю., 
Пахомова Г.А., 
2006) [17] 
 
 
         Creativă - capacitatea de a construi forme inovaţionale de instruire şi educaţie; cunoaşte-

rea legităţilor activităţii de creaţie pedagogică; realizarea interpretărilor peda-
gogice privind rezultatele atinse. 

De facilitare a 
unor procese ino-
vatoare de învă-
ţare şi predare 
centrate pe elev 

- capacitatea de implicare a elevilor în experienţe de învăţare, de acordare a 
atenţiei diferitelor stiluri de învăţare şi nevoi ale elevilor prin diverse 
strategii de predare, de folosire a strategiilor şi tehnicilor pentru a satisface 
nevoile elevilor/grupurilor/claselor într-un mod incluziv. 

Cadrul compe-
tenţelor de bază 
ale profesiei di-
dactice (elaborat 
de CNFP, 2007) 
[8] 
 
 

De evaluare şi 
monitorizare a 
rezultatelor per-
formanţei de pre-
dare şi învăţare 

- monitorizarea, evaluarea, înregistrarea şi raportarea rezultatelor învăţării 
elevilor; folosirea sistemelor de evaluare şi raportare în relaţie cu dobândi-
rea competenţelor de învăţare ale elevilor; folosirea strategiilor şi modelelor 
de evaluare şi raportare care au caracter incluziv. 
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Autorul Tipul de 
competenţă Referenţialul structural al indicatorilor competenţei profesional-didactice 

De planificare  
şi aplicare a 
curriculumului, 
orarelor, materia-
lelor de formare 
şi a metodelor 
didactice 

- participarea la stabilirea politicilor de curriculum şi a programului în cadrul 
unor echipe; oferirea ajutorului la conceperea politicilor de curriculum şi a 
altor programe ale echipei; oferirea activităţilor de conducere la nivelul 
şcolii prin asumarea unui rol-cheie în procesele de dezvoltare şcolară. 

De formare de 
parteneriate în 
interiorul şi în 
afara comunită-
ţilor şcolare 

- stabilirea de parteneriate cu elevii, colegii, părinţii şi alţi factori interesaţi; 
susţinerea procesului de învăţare a elevilor prin parteneriate şi lucrul în echipă 
cu membrii comunităţii şcolii; facilitarea lucrului în echipă în interiorul 
comunităţii şcolare. 

De implicare în 
procesul de 
dezvoltare 
profesională şi 
individuală 

- reflectarea asupra experienţelor profesionale; contribuirea la dezvoltarea unei 
comunităţi de învăţare; implicarea într-o varietate de activităţi de învăţare 
care promovează procesul de reflecţie critică individuală şi dezvoltare a unei 
comunităţi de învăţare. 

Gnoseologică-
conceptuală 
 
 
 
 
 

- măiestria şi arta profesorului de a aborda procesul educaional ca un tot întreg, 
aderând la unul dintre modelele conceptuale ale realizării acestuia (cu accent 
pe transmiterea de conţinuturi, pe organizarea şi realizarea procesului, pe 
necesităţile de formare a celui ce învaţă); de a conceptualiza procesul educa-
ţional în baza cunoaşterii categoriilor, cunoaşterii şi punerii în aplicaţie a sis-
temului de principii educaţionale; are drept reper responsabilitatea, spiritul 
de iniţiativă, deschiderea către schimbările permanente ale condiţiilor de 
realizare a procesului educaţional şi a subiecţilor de educat. 

Investigaţională 
 

- măiestria şi arta profesorului de a realiza cercetări în problematica educaţio-
nală; rezolvarea în permanenţă a unor decizii nestandard şi realizarea eficientă 
a procesului educaţional. 

Comunicativă 
(de comunicare 
didactică) 

- măiestria şi arta de creare a contextului educaţional, de susţinere a acestuia 
prin emiterea şi recepţionarea mesajelor educative. 

Teleologică/ 
predictivă 
 

- măiestria şi arta profesorului de a atribui sens şi direcţie procesului educaţional 
ca proces de formare a personalităţii, prin formularea unor finalităţi şi vehi-
cularea unor conţinuturi, în funcţie de contextul social şi potenţialul perso-
nalităţii în devenire. 

De organizare/ 
reglare a 
procesului 
educaţional 

- măiestria şi arta profesorului de a organiza procesul educaţional în baza unei 
strategii elaborate, pornind de la finalităţile activităţii educative, prin selec-
tarea conţinuturilor şi vehicularea acestora prin intermediul elementelor tehno-
logiilor didactice. 

De evaluare/ 
apreciativă 

- măiestria şi arta profesorului de a aprecia situaţia educativă: resursele, pro-
cesul şi rezultatele intervenţiei educaţionale. 

De proiectare 
 

- măiestria şi arta profesorului de a realiza un design al procesului educaţional 
prin joncţiunea anticipată a tuturor elementelor procesului educaţional, 
ţinând cont de finalităţi, resurse. 

Modelul de for-
mare profesională 
iniţială a viito-
rilor profesori 
din Republica 
Moldova 
(Dandara O. 
(coord.), 2010 în 
baza standardelor 
de formare ini-
ţială profesio-
nală în învăţă-
mântul superior 
din Republica 
Moldova, Guţu 
Vl., coord., 
2005) [9] 
 

Managerială - măiestria şi arta profesorului de a monitoriza procesul educaţional; îi con-
feră diverse roluri şi-l determină asupra unui stil de relaţionare cu discipolii. 

 

Generalizând accepţiunile ştiinţifice moderne asupra competenţei profesional-didactice, putem conchide 
că în literatura de specialitate sunt supuse examinării diverse faţete ale competenţei profesional-didactice. 
Cele mai frecvente au fost legate de anumite componente ale competenţei discutate, de forţa controlului 
învăţării/exerciţiului în asimilarea competenţei didactice, de frecvenţa actelor de comunicare empatică, de 
valorizarea experienţei personale în aria conceptului de „bun profesor”. 
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Analiza tabelului sinoptic denotă faptul că în ipostaza dată tipologia şi structura referenţialului categorial 
al indicatorilor competenţei profesional-didactice este abordată diferit de specisliştii în educaţie. Această 
abordare permite să conchidem că deţinerea acestor tipuri de competenţă oferă viitoarelor cadre didactice 
posibilitatea asumării diferitelor roluri profesionale posibile de îndeplinit la un moment dat, rezultate din 
aşteptările manifestate de mediul profesional în legătură cu prestaţia lor. Tot competenţele profesional-didac-
tice şi capacităţile subordonate lor fac posibilă îndeplinirea funcţiilor profesionale ale cadrului didactic, în 
accepţiunea lor de sarcini permanente, constante, ce-i revin unei persoane ca urmare a exercitării profesiei 
didactice. 

Aşadar, de pe poziţia dată se accentuează şansele desfăşurării unei acţiuni educaţionale mai vaste şi adec-
vate în sensibilizarea viitoarelor cadre didactice, în legătură cu diversitatea situaţiilor şi implicit a deciziilor 
ce vor trebui luate. 
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