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Nota de concept privind viziunea Strategiei Na-
ționale de Dezvoltare „Moldova 2030” capitalul 
uman la care ne vom referi în cele ce urmează, 
reprezintă factorul-cheie în reducerea șomajului 
și a veniturilor mici ale cetățenilor, iind determi-
nant pentru creșterea economică. Dar, mai impor-
tant este faptul că în documentul guvernamental 
respectiv educația este asociată cu un șir de bene-
icii non-economice, precum îmbunătățirea stării 

de sănătate, implicarea civică și socială, climatul 
de securitate și de confort social mai bun, ceea ce 
implicit are și o contribuție majoră în creșterea 
productivității economiei naționale [7, p. 51].

Reperând pe ideea că pentru oameni și societa-
te, în ansamblu, este mai importantă dezvoltarea 
competențelor în școală, decât cali icările și certi-
icatele, insistăm asupra faptului că astfel tinerii 

devin mai pregătiți pentru viața lor profesională, 
și cea privată. Mai mult, ei devin persoane de suc-
ces, dacă profesorii lor au pus accentul necesar în 
formarea pentru viitoarele profesiuni.

Din această perspectivă,  reprezentarea socială 
a meseriei didactice, printr-un statut ridicat [4], 
recunoașterea importanței  acesteia de către alte 
categorii profesionale depind atât de nivelul de 
cali icare, competență și profesionalism, cât și de 
motivația pedagogilor.

Potrivit conceptului menționat, o țară cu re-
surse limitate poate să atingă o etapă de dezvolta-
re superioară doar asigurând șanse egale pentru 
toți. În acest context, e necesară o viziune clară, 
centrată pe realizarea activă a drepturilor socia-
l-economice și pe forti icarea capacităților și abi-
lităților individuale ale iecărui om în parte, de 
adaptare la schimbările cu caracter disruptiv și 
de a valori icare a oportunităților pe care le oferă 
viața pentru o calitate mai înaltă de trai [7]. 

Cert este că în procesul de valori icare a șanse-
lor profesionale, un rol aparte îi revine educației 
formale, care este esențială în dezvoltarea capi-
talului uman și, implicit, a țării. Or, un sistem de 
învățământ calitativ este fundamentul unei socie-
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tăți, bazate pe cunoaștere, ce asigură cetățenii cu 
aptitudini funcționale de bază pentru a se integra 
în societate, a i responsabili și pentru a contribui 
la dezvoltarea acesteia. Experții insistă pe ideea 
ca odată cu abandonarea sistemului educației 
formale, bene iciarul să continue învățarea pe tot 
parcursul vieții, pro itând/bene iciind de un pro-
ces continuu de oportunități lexibile de instrui-
re, corelând/integrând studiile și competențele 
dobândite în instituțiile formale cu dezvoltarea 
abilităților în contexte non-formale și informale, 
în special la locul de muncă.

Dacă e să ne referim la obiectivele propuse 
de Strategia Europa 2020, constatăm tendința de 
menținere și subliniere a opțiunii pentru „asigu-
rarea resurselor umane necesare bunei funcțio-
nări a sistemului de învățământ preuniversitar și 
stimularea performanței acestora”. E cert faptul 
că nicio reformă a educației nu se poate realiza, 
dacă se ignoră importanța pregătirii teoretice și 
practice speci ice profesiei didactice. Or, practica 
ne demonstrează că, pentru a ajunge la rezultate 
remarcabile, educabililor trebuie să li se asigure 
un corp profesoral bine pregătit și motivat. 

Tocmai de aceea, este indispensabil a se marca 
necesitatea unei permanente creșteri a calității în 
proiectarea și punerea în practică a programelor 
de formare a cadrelor didactice în toate sistemele 
de învățământ [5]. 

De aceea, am atenționa asupra celor trei mo-
dele ale acțiunii educative, aplicabile în procesul 
formării inițiale pentru cariera didactică: modelul 
transmisiv-normativ, modelul incitativ-personal 
și modelul achiziției prin inserție socială, asupra 
cărora  atrage atenția M. Lesne [6]. Conform con-
cepției aceluiași autor, iința umană, din start con-
cepută ca produs social, ca actor social ori drept 
agent social, destinată formării sale profesionale, 
este obligată să corespundă nivelului întregii con-
strucții educaționale societale. 

Important este că asigurarea unei educații e i-
ciente, care să aducă bene icii societății în per-
manentă schimbare, este posibilă în condițiile 
când vor i considerate fundamentale cali icarea 
la nivel superior, bazată pe de inirea standarde-
lor de calitate și competențelor subsumate, corect 
și unitar de inite, precum și creșterea motivației 
profesionale a membrilor profesiei didactice. Ac-
tualele exigențe [5] determinate de schimbările 

rapide ale societății care se exercită asupra cadre-
lor didactice, constituie surse ale dezbaterilor le-
gate de politicile educaționale și la nivelul țărilor 
europene. În acest context, e icientizarea proce-
sului de formare a cadrelor didactice decurge din 
tendința Consiliului Europei de a considera profe-
sorii ca actori-cheie ai strategiilor de stimulare a 
dezvoltării sociale și economice a oricărei țări [5].

Pe bună dreptate, conceptul-cheie în pregăti-
rea profesorilor trebuie să ie acela al profesoru-
lui cu statut profesional înalt [4]: cali icat pentru 
un nivel superior de educație, cu o gamă recunos-
cută de competențe profesionale, capabil să exer-
cite un grad semni icativ de autonomie și jude-
cată profesională, să-și asume responsabilitatea 
pentru propria dezvoltare profesională continuă 
și să contribuie la profesia didactică în ansamblul 
ei, precum și la dezvoltarea politicii și practicii 
educaționale.

Practica con irmă nevoia de a susține dezvol-
tarea profesională continuă în parcursul traseului 
profesional al tuturor cadrelor didactice încă de 
la debut, pentru ca acestea să poată înfrunta pro-
vocările profesionale pe care le întâmpină zi de 
zi. Este indubitabil faptul că di icultățile cu care 
se confruntă profesorii dedicați acestei meserii în 
prezent, vor persista și în viitor. Ca urmare a  glo-
balizării și europenizării, există necesitatea acu-
tă de armonizare a sistemului de învățământ cu 
cerințele piețelor muncii europene și mondiale, 
dar și cu schimbările paradigmelor educaționale, 
politice, sociale, economice și axiologice. Acestea 
in luențează vădit cariera didactică, trecând-o 
printr-o perioadă de multiple transformări. 

Actualmente, mai mult ca oricând, misiunea 
profesorilor devine din ce în ce mai complexă: 
responsabilitățile sunt în continuă creștere, iar 
mediile în care aceștia lucrează sunt din ce în ce 
mai solicitante. Această stare de lucruri compor-
tă studierea modului elaborare și reprezentare a 
pro ilului carierelor pedagogilor, devenind ese-
nțială în înțelegerea, implementarea și dezvolta-
rea unui cadru național al competențelor necesare 
cadrelor didactice, în vederea asigurării profesio-
nalizării.

De ce avem criză de valori în educație? 
Încercăm să prezentăm  câteva răspunsuri mai 

relevante, în concepția noastră: 
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1. Analizând comparativ documentele de poli-
tici educaționale și realitatea din școală, se con-
stată o lipsă de congruență între nivelul declarativ 
al angajamentelor și aplicarea acestora în practi-
ca școlară sau corelarea cu dezideratele teoretice 
din literatura de specialitate. 

2. Problemele școlii sunt mondiale, dar răs-
punsurile și soluțiile, mai degrabă, trebuie să ie 
locale. Reformele sistemelor de învățământ tre-
buie să țină seama de evoluțiile globale, dar să 
se realizeze în contexte naționale. De aceea, și în 
curriculumul școlar trebuie să ie corelate organic 
valorile locale la cele globale. 

Instrumentul viabil de racordare a valorilor 
locale la cele globale, în vederea îmbunătățirii ca-
lității și pentru managementul educațional strate-
gic, ar i modelul competențelor extins al cadrelor 
didactice, prin introducerea unui set de criterii de 
performanță. Din acest punct de vedere, conside-
răm utile a se lua în calcul competențele generale, 
propuse de Centrul Național de Formare a Perso-
nalului din Învățământul Preuniversitar, în cadrul 
proiectului PHARE Asistență Tehnică pentru Spri-
jinirea Activității CNFP [1]:

− facilitarea unor procese inovatoare de în-
vățare și predare, centrate pe elev;

− evaluarea și monitorizarea rezultatelor per-
formanței de predare și învățare;

− plani icarea și aplicarea curriculumului, a 
orarelor, materialelor de formare și a meto-
delor didactice;

− formarea de parteneriate în interiorul și în 
afara comunităților școlare;

− implicarea în procesul de dezvoltare profe-
sională și individuală.

Acest model al competențelor trebuie aplicat și 
la nivel de formare inițială a educatorilor, drept in-
strument de identi icare/evaluare a capacităților 
profesionale pentru studenții – viitori profesori.

Am speci icat câteva dintre competențele speci-
ice transmiterii valorilor morale ale societății ac-

tuale: competența de a preveni violența în școală 
și în comunitate; competența de a lupta împotriva 
prejudecăților sexuale, etnice și sociale; compe-
tența de a participa la reinstaurarea regulilor de 
viață comună privind disciplina la școală, sancțiu-
nile și aprecierea conduitei; competența de a con-
trola relația pedagogică, autoritatea și comunica-
rea în clasă; competența de a demonstra sensul 

responsabilității, al solidarității, al sentimentului 
de dreptate [8]. 

Competența de a preveni violența în școală 
și în comunitate
Ceea ce i se cere educatorului, competent în 

acest sens, este să restabilească legea, respectiv 
să interzică violența, legea iind singura care să 
permită existența în societate. Competența edu-
catorului ar i aceea de a instaura legea, nu cum 
un funcționar administrativ însărcinat cu execu-
tarea legilor și cu menținerea ordinei în comuni-
tate instaurează nonviolența, prin amenințarea 
cu o violență legitimă, ci prin liber consimțământ. 
Este desigur di icil pentru educator să dezvolte o 
asemenea competență, dacă nu chiar utopic. Dacă 
psihanaliștii, eticienii și pedagogii susțin că inter-
zicerea violenței este una dintre bazele civilizației 
umane, sociologii pesimiști a irmă că această evi-
dență nu este înscrisă în codul nostru genetic.

Educatorii nu pot să se oprească la a reaminti 
legea; ei trebuie să o reconstruiască pornind de 
la nimic. De aceea, a lupta împotriva violenței în 
școli, mai întâi înseamnă a vorbi, a elabora în mod 
colectiv semni icația actelor de violență care ne 
înconjoară, a reinventa reguli și principii de civi-
lizație.

Este la fel de important să se lucreze la limi-
tarea părții de violență simbolică și izică pe care 
o exersează adulții asupra copiilor, școala asupra 
elevilor și familiilor lor.

Competența de a lupta împotriva 
prejudecăților sexuale, etnice și sociale 
Aceasta nu constă doar în a dispersa atitudini 

tolerante de respectare a diferențelor de toate 
genurile. Nu este decât o condiție necesară ca 
propunerile dascălului să ie credibile, la aceasta 
adăugându-se obținerea adeziunii elevilor.

De recunoscut însă că formarea educatorilor 
în acest context se produce în baza conținuturilor 
curriculare și prin aplicarea în practică a valorilor 
de inoculat, nevoile formării iind confundate de 
cele mai dese ori cu exigențele vieții cotidiene. 

Elevii intoleranți sunt conștienți de faptul că 
atitudinea lor nu este admisă de cea mai mare 
parte a educatorilor. Dascălul se găsește deci în 
fața sarcinii de a urmări prejudecățile cu o ener-
gie inepuizabilă, adesea pentru rezultate mărunte 

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ



49UNIVERS PEDAGOGIC  NR. 1 (65) 2020UNIVERS PEDAGOGIC  NR. 1 (65) 2020

pe termen scurt. Unii dintre profesori suspendă 
munca în curs pentru a discuta despre incidente-
le critice, alții trimit elevii la consilier, iar alții de-
zaprobă cu lipsă de energie și merg mai departe. 
Aici am putea să ne axăm pe problema unei per-
fecționări a educatorilor pe teme de etică profesi-
onală [2].

Este necesar ca educatorul să ie intim convins 
de misiunea sa și să nu se îndepărteze de sistemul 
educațional atunci când este asaltat de prejudecăți 
și discriminări observate în clasă. El trebuie să cre-
adă în misiunea educativă a școlii, pentru că știe 
că o cultură generală ce nu ține aceste fenomene 
la distanță, este lipsită de valoare. Dacă un copil, la 
absolvirea școlii, este convins că fetele, negrii sau 
musulmanii sunt categorii inferioare, nu este su i-
cient faptul că el știe geometrie, algebră sau o lim-
bă străină. Se poate spune că școala nu și-a atins 
scopul său, dacă nici unul dintre profesori, care ar 
i putut interveni în diverse situații, n-a considerat 

că era prioritară această intervenție.

Competența de a participa la reinstaurarea 
regulilor de viață comună privind disciplina 
la școală, sancțiunile și aprecierea 
conduitei
Competența de gestionare a clasei, prin care se 

înțelege în mod obișnuit organizarea timpului, a 
spațiului, a activităților, se referă la instaurarea de 
valori, de atitudini și de raporturi sociale, care fac 
posibilă munca intelectuală.

Trecând de perioada în care regulile la școală 
au fost impuse, s-a ajuns la instituirea de reguli 
în urma negocierii. Educatorul care acceptă să 
negocieze, nu trebuie să abandoneze nici statutul 
său, nici responsabilitățile sale de adult și de das-
căl și, cu certitudine, va negocia cu atât mai bine 
cu cât știe să-și ia măsuri și consideră că aceasta 
face parte din profesia sa, că nimic nu merge de la 
sine. El face tot ceea ce poate pentru ca grupul să-
și asume, în mod responsabil, o parte din de iniția 
regulilor și a deciziilor colective.

Gestiunea timpului și spațiului de formare, 
căutarea unui echilibru între demersul proiectu-
lui și activitățile structurate, între timpul alocat și 
timpul iresc, între munca autonomă și activități-
le colective, constituie arta gestionării clasei, care 
îmbină sensul organizării și capacitatea de a re-
pera și susține dinamica individuală și colectivă.

Competența de a controla relația 
pedagogică, autoritatea și comunicarea 
în clasă
Legătura educativă este prea complexă, mo-

bilizează prea multe straturi ale personalității, 
astfel încât educatorul să poată stăpâni rațional 
întregul raport pe care îl construiește cu elevii 
săi. Este vorba de prezența în relația pedagogică a 
seducției, șantajului afectiv, gustului puterii, fricii, 
angoasei ș. a. Este esențial pentru orice educator 
să conștientizeze existența acestor dimensiuni 
[3], să recunoască necunoscutele profesiei, „zone-
le de umbră”, di icultatea de a ști exact în ce mobi-
le și în ce istorie personală se ancorează dorința 
de a învăța.

Educatorul are dreptul de a recurge la autopro-
tejare, stabilind relații total formale, reci și distan-
te cu toți elevii. Dar această atitudine este cu sigu-
ranță foarte nepotrivită. Cei mai mulți dintre elevi 
au nevoie să ie recunoscuți și puși în valoare ca 
persoane unice. De aceea, a face învățământ e i-
cient, este o profesie cu riscuri înalte, care cere să 
te implici fără să abuzezi de puterea ta. Cuvintele 
jignitoare, întrebările indiscrete, judecata globală 
asupra unei persoane, pronosticul de eșec, pedep-
sele colective sunt violențe prezente în școală, iar 
acestea ne arată uneori dezechilibre ale persona-
lității educatorului sau o lipsă de conștientizare a 
ceea ce se cere, zice sau face să se audă în clasă.

Educatorul nu poate să renunțe însă în între-
gime la seducție sau la o anumită formă de mani-
pulare, pentru că are nevoie de aceste resurse în 
exercitarea profesiei.

Competența de a controla relația pedagogică 
constă în a ști ce faci, ceea ce presupune în mod 
ideal un efort constant de dezvoltare personală și 
de analiză a practicilor existente.

Competența de a demonstra sensul 
responsabilității, al solidarității, 
al sentimentului de dreptate
Dincolo de orientarea ideologică stabilă, edu-

catorul este necesar să stăpânească tehnicile 
dreptății, global acceptabile, conștient iind că 
vor apărea și note discordante, dar că, în ansam-
blu, elevii vor recunoaște că el face totul cât se 
poate de bine.

Apelul la înțelepciunea profesorului s-ar pu-
tea solda cu ceea ce presupune o explicitare con-
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certată a drepturilor și îndatoririlor elevilor la 
fel de bine ca și ale profesorilor și la o clasi icare 
a procedurilor de dreptate, la nivel de clasă și in-
stituție.

Competența educatorilor, în sensul transmi-
terii de valori morale, constă în a lua poziție în 
mod lucid față de starea de fapt ce caracterizează 
societatea actuală și de a-și asuma responsabili-
tățile lor fără să se supramandateze. Ei trebuie să 
dovedească spirit de dreptate, curaj, optimism și 
calități morale, alături de competențe de comu-
nicare și negociere, pentru a face față sistemelor 
sociale actuale [8, pp. 135-147].

Școala trebuie să îndeplinească anumite 
așteptări sociale. Or, în ciuda faptului că resurse-
le sunt limitate, exigențele elevilor, ale părinților, 
ale societății, în general, cresc.

Tot școala este chemată să asigure educația 
obligatorie, dar să pună și bazele pentru pregă-
tirea pe tot parcursul vieții. Astfel, este nevoie de 
noi programe școlare pentru formarea cadrelor 
didactice.

Tot mai mult, se constată cum comerciali-
zarea se infiltrează în fiecare aspect al vieții 
umane. Autoritățile publice dintr-un număr tot 
mai mare de cazuri transferă serviciile publice 
tradiționale în mâinile întreprinderilor comer-
ciale. Educația este și ea amenințată de comer-
cializare.

Conștientizăm faptul că autoritățile publice 
nu reușesc să asigure su iciente fonduri educați-
ei și asta este o problemă gravă. Or, educația este 
de responsabilitate publică și ar trebui să i se 
asigure fonduri prin mijloace publice.

De comun acord cu cercetători în domeniu, 
constatăm că deținerea acestor tipuri de compe-
tențe oferă cadrelor didactice posibilitatea asu-
mării diferitelor roluri profesionale real posibil 
de îndeplinit la un moment dat, rezultate din 
așteptările manifestate de mediul profesional în 
legătură cu prestația lor în traseul de profesio-
nalizare a carierei didactice. Prezența compete-
nțelor profesionale ale educatorului modern și 
gradul lor de dezvoltare condiționează măsu-
ra în care acesta își poate asuma diverse roluri 
profesionale: tehnician, practician re lexiv, actor, 
transformator al conținutului curricular, agent al 
schimbării sociale, furnizor de informație, model 

de comportament, creator de situații de învăța-
re, evaluator, terapeut etc., analizate și prezenta-
te detaliat de Andre de Peretti [9].

Cercetările realizate ne permit să concluzi-
onăm asupra faptului că experiențele altor țări 
în privința profesionalizării se dovedesc poziti-
ve, de aceea pot i utilizate ca surse de inspirație 
atât în reorganizarea și restructurarea profesiei 
didactice din Republica Moldova, cât și în refor-
marea strategiilor de pregătire a profesorilor, în 
vederea dezvoltării capitalului uman, moderni-
zării și creșterii calității învățământului național.

Dezvoltarea capitalului uman din sistemul de 
învățământ în contextul provocărilor societale 
actuale devine astfel posibilă și în țara noastră, 
atât timp cât se conturează un model al profesiei 
didactice, iar pregătirea cadrelor în domeniu are 
la bază standardele profesiei, concepute pentru 
pedagogii de diverse specializări, pentru cadrele 
didactice debutante, pentru educatorii mai expe-
rimentați etc., astfel încât întreaga lor activitate 
să poată i pregătită, desfășurată și evaluată în 
mod profesionist [4].

Varietatea abordărilor problematicii compe-
tenței didactice conduce la o diversitate de cri-
terii, pe baza cărora este apreciată munca pro-
fesorilor din învățământul de toate gradele. De 
aceea, revenim la ideea că asigurarea calității 
programelor de dezvoltare a capitalului uman 
din sistemul de învățământ, din perspectiva ac-
tualelor provocări societale, nu poate i realizată 
decât în urma implementării la nivel național a 
unui pro il (cadru, model) de competență, taxo-
nomic considerat reper unitar, oferind coerență 
și consistență procesului de formare, drept pre-
misă a profesionalizării carierei didactice.

Competențele generale, dar și cele speci ice, 
asigurate de resurse umane formate în contextul 
provocărilor societale, dezvoltate de către școa-
lă, mai degrabă decât cali icările și certi icatele, 
fac oameni de succes și mai bine pregătiți în via-
ța lor profesională, dar și în cea privată.

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
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