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Summary 

The state policy in educational field and the whole educational system from 

Moldova aims to training teachers to correspond the current requirements 

oriented to ,,change, dynamism, towards a modern education". To achieve these 

goals it requires an appropriate professional training, continuous training, a 

radical change in approach to teaching. 

Din perspectiva învățământului modern şi a prevederilor Noului Cod al 

Educaţiei din Republica Moldova accentul se cere pus pe formarea personalităţii cu 

spirit de iniţiativă, capabilă de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de 

cunoştinţe şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi 

independenţă de opinie şi acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în 

contextul valorilor naţionale şi universale asumate. Aceste cerinţe trebuie urmărite 

pe fiecare secvenţă de învățământ şi de formare [1, p. 5]. 

Politica de stat în domeniul educaţiei, precum şi întreg sistemul de învăţământ 

din Republica Moldova tinde spre formarea de cadre didactice care să corespundă 

cerinţelor actuale orientate spre „schimbare, dinamism, spre o educaţie modernă”. 

Pentru realizarea acestor obiective este nevoie de o pregătire profesională 

corespunzătoare, de o formare continuă şi nu sporadică, de o schimbare radicală a 

modului de abordare a activităţii didactice. Dacă ne referim la educația preşcolară, 

se are în vedere toate aspectele pe care le reprezintă mediul educaţional şi situaţiile 

didactice din instituţiile preşcolare, fiecare educatoare trebuie să stăpânească un şir 

de competenţe generice şi specifice pentru a-i reuşi rolurile multiple pe care le are 

de ,,jucat,, în activitatea de fiecare zi cu copii. Aceste roluri sunt dezvoltate şi 

teoretizate în lucrări prestigioase din literatura de specialitate. 

Formarea iniţială a personalului didactic, indiferent de legislaţia în vigoare, 

disciplina predată sau treaptă de învățământ, trebuie să cuprindă: o pregătire 

psihologică prin care să se creeze condiţiile cunoaşterii şi autocunoaşterii autentice, 

să se creeze înţelegerea locului şi rolului personalităţii în lume; pregătire 

pedagogică în baza căreia cel care doreşte să îmbrăţişeze cariera didactică să fie în 

măsură să cunoască, să înţeleagă şi să aplice filozofia educaţiei, să-şi formeze un 

bagaj de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi pentru a aplica teoriile curriculare, 

teoriile evaluării, teoriile instruirii, metodologia didactică etc. Pentru aceasta, însă, 

este nevoie să fie definite clar acele roluri și competențe nu numai din punctul de 

vedere al stăpânirii cunoştinţelor ce se învaţă în cadrul instituţionalizat de însușire 

a profesiei, dar, mai ales, din punctul de vedere al cunoştinţelor şi aptitudinilor pe 



care este important să le posede educatorul la locul de muncă („profilul de 

formare”). 

Cadrul European al Calificărilor (EQF) stipulează existenţa a două categorii 

de competenţe: 

a) competenţele profesionale - capacitatea dovedită de a selecta, combina şi 

utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea 

rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, 

circumscrise profesiei respective, în condiţii de eficacitate şi eficienţă; 

b) competenţe transversale/generice – acele capacităţi care transcend un 

anumit domeniu, respectiv program de studii, având o natură trans-disciplinară. 

Acestea constau în abilităţi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare orală şi 

scrisă în limba maternă/străină, utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării – 

TIC, rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor, recunoaşterea şi respectul 

diversităţii şi multiculturalităţii, autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit 

antreprenorial, deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii, respectarea şi 

dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale etc. 

Toate programele de studii, indiferent de specializarea lor, trebuie să formeze 

și competenţe transversale/generice, adaptate domeniului de activitate respectiv. 

Concepţiile moderne abordează o nouă interpretare şi viziune asupra 

educaţiei, care trebuie să pună în evidenţă cunoştinţele şi competenţele celor ce 

învață din perspectiva achiziţiei noţiunilor şi a aptitudinilor cu caracter mai 

general, care le vor folosi în viaţă. 

Această abordare în termeni de stăpînire a marilor concepte este de o mare 

importanţă, ţinând seama de cerinţa exprimată din ce în ce mai acut de a pune în 

valoare capitalul uman. Prin capital uman se înţelege: „Cunoştinţe, calificări, 

competenţe şi alte calităţi deţinute de un individ şi interesînd devenirea personală, 

socială, economică” (OCDE) [5]. 

Educatorii trebuie sa poată avea acces la educaţie şi formare şi să poată 

participa la aceste activităţi pe parcursul întregii vieţi pentru a-si putea dezvolta 

competentele si pentru a dobîndi unele noi cînd e nevoie. Acest lucru e valabil atît 

în cazul competentelor specifice unei ocupaţii/loc de muncă, dar şi în cazul acelor 

competente necesare pentru a funcţiona eficient in contextul familiei, comunităţii, 

locului de munca şi pentru a duce o viaţă socială activă. 

Competenţele-cheie/transversale/generice pentru educaţie ar trebui reflectate 

prin prisma relaţiei dintre dezvoltarea şi formarea cadrelor didactice şi ele trebuie 

evaluate pe două coordonate. 

Prima coordonata este formarea cadrelor didactice (iniţială şi continuă) 

pentru ca acestea să dezvolte competenţele-cheie discipolilor lor la orice treaptă de 

învăţămînt. Aşteptarea este ca profesorii, cel puţin, să faciliteze achiziţia 



competenţelor cheie de către elevii lor. Această perspectivă aduce în discuţie 

chestiunea legată de metodele, practicile şi crezurile cele mai potrivite pentru acest 

scop şi dacă acestea sunt cuprinse sau nu, în educaţia şi formarea profesorilor. 

A doua coordonată se bazează pe prezumţia că, de vreme ce competenţele 

cheie trebuie dobîndite de către fiecare individ, profesorii trebuie să le aibă şi ei. 

Este greu de crezut că un profesor care nu are o anume competenţa ar fi capabil să 

dezvolte această competenţă elevilor lui. De aceea întrebarea rămîne daca 

pregătirea inițială a cadrelor didactice formează şi dezvoltă competenţe-cheie. 

Profesiunea de educator implică raportarea și confruntarea continuă cu alții, 

de aceea anumite calități aptitudinale sunt indispensabile acelora care își aleg şi 

prestează această profesiune. Aptitudinile pedagogice, solicitate educatorului în 

acţiune, se manifestă în activitatea de educaţie şi pot fi evidenţiate pe baza 

performanţelor realizate. În acest sens, Nicolae Mitrofan evidenţiază următoarele 

componente ale aptitudinilor pedagogice: competenţa ştiinţifică; competenţa 

psihopedagogică; competenţa psihosocială. 

Cele trei tipuri de competenţe acţionează integrat. Competenţa ştiinţifică 

implică o bună pregătire de specialitate. Competenţa psihopedagogică este 

asigurată de ansamblul de capacităţi necesare pentru construirea diferitelor 

componente ale personalităţii copiilor. Ea cuprinde: capacitatea de a determina 

gradul de dificultate al materialului de învăţare; capacitatea de a face materialul de 

învăţare accesibil prin găsirea celor mai adecvate metode si mijloace; capacitatea 

de a înţelege copilul, de a pătrunde în lumea să interioară; creativitatea în munca 

psihopedagogică; capacitatea de a crea noi modele de influenţare instructiv-

educativă, în funcţie de cerinţele fiecărei situaţii educaţionale.    

Componenta psihosocială este reprezentată de ansamblul de capacităţi 

necesare optimizării relaţiilor interumane, cum ar fi: capacitatea de a adopta un rol 

diferit; capacitatea de a stabili uşor şi adecvat relaţii cu ceilalţi; - capacitatea de a 

influenţa grupul de copii, ca şi pe indivizii izolaţi; capacitatea de a comunica uşor 

şi eficient cu copiii; capacitatea de a utiliza adecvat puterea şi autoritatea; 

capacitatea de a adopta stiluri diferite de conducere [4,p.170]. 

Aceste competenţe se dobîndesc în cadrul diverselor discipline ale planului de 

învăţămînt, iar evaluarea lor necesită ca acest proces să se situeze într-o optică 

transversală. Activitatea evaluativă trebuie să se bazeze pe un model dinamic de 

învăţare/cunoaştere a vieţii, în cadrul căruia noile cunoştinţe şi aptitudini necesare 

pentru a putea să se adapteze la evoluţia situaţiilor sunt achiziţionate în manieră 

continuă de-a lungul ciclului de viaţă.  

Originalitatea acestui mod de a concepe şi a organiza planurile, programele de 

învăţămînt şi, în general, „profilul de formare” al educatorilor, este evidentă. 

Învăţămîntul tradiţional acordă încă o importanţă scăzută achiziţiei de competenţe 



de ordin mai general, care să permită individului să rezolve probleme şi să aplice 

ideile şi cunoştinţele în diverse situaţii întîlnite în viaţă. Aici apar şi întrebările: 

„Cum trebuie să fie un educator modern al instituției preșcolare?” şi „Cum să 

îmbine și să stăpînească acele roluri pe care le „joacă” în baza competențelor 

formate?” Răspunsul îl putem afla doar dacă în activitatea didactică încercăm să 

exersăm, să aplicăm competenţele nu doar ca un agent, care se supune unui sistem 

de norme şi reguli, ci şi un actor care trăieşte activitatea împreună cu copiii, cu un 

indice de intervenţie personală mai mic sau mai mare - în funcţie de nivelul grupei 

- dar important, şi interpretează / îndeplineşte mai multe roluri [2, p. 9]. 

Roluri Competențe 

Pedagog Educatoarea, prin pregătirea de specialitate, 

are capacitatea de a stabili obiective 

pedagogice, conţinuturi, strategii didactice, 

criterii de evaluare, de măsurare a 

progresului, pentru a soluţiona situaţii 

didactice noi, adesea neobişnuite, creative, 

care cer soluţii noi şi dacă nu ar avea 

pregătirea necesară nu ar găsi soluţionare 

rapidă; exemplu, grupa, cu un număr mare 

de copii, o activează utilizînd metodele 

interactive pe grupuri, creînd situaţii de 

învăţare, aplicare şi evaluare precum şi 

interrelaţionare în interiorul grupului şi 

intergrupal, monitorizează permanent 

progresul copiilor. 

Psiholog Pentru a manifesta competenţe din 

domeniul psihologic, se impune cunoaşterea 

unui volum de cunoştinţe despre: dinamica 

proceselor fizice (creşterea şi dezvoltarea) şi 

a proceselor psihice la copilul preşcolar 

(atenţie, memorie, imaginaţie, gîndire, 

limbaj, etc.); factorii care influenţează 

dezvoltarea acestor procese; utilizarea 

metodelor specifice cunoaşterii copilului 

preşcolar; conceperea/selectarea şi aplicarea 

testelor psihologice în vederea depistării 

inteligenţelor multiple şi ilustrării tabloului 

psihologic al copilului preşcolar ( 3-7 ani), 

completarea cu responsabilitate a fişei 

psihopedagogice. Educatoarea cunoaşte 

psihologia învăţării şi a dezvoltării copilului 

ce se referă la aspecte ca: sfera de 

cunoştinţe a copilului la intrarea în grădiniţă 



şi ce achiziţionează el pe parcursul 

frecventării acesteia, ritmul în care 

asimilează, domeniul afectiv cu stările, 

dispoziţiile şi deficitele lui; îl ajută pe copil 

să interiorizeze valorile (noţiuni, cunoştinţe, 

norme de conduită, modele), să devină 

competent pentru anumite performanţe 

intelectuale şi socio-relaţionale. 

Scenogr

af    şi 

regizor 

Într-o activitate educatoarea pune în scenă 

cu lux de amănunte fiecare secvenţă 

didactică în aşa fel încît mediul educaţional 

şi activitatea didactică să fie în deplină 

concordanţă. Este indicat ca de fiecare dată 

să existe o strategie de rezervă, o alternativă 

în cazul în care relaţia resurselor umane 

strategia didactică nu dă rezultate. În dubla 

sa calitate de scenograf şi regizor stabileşte 

variantele de lucru, interacţionează cu 

copiii, stabileşte rolul fiecăruia, 

interpretează numeroase roluri. Se poate 

spune că fiecare acţiune instructiv-educativă 

este transpusă în cîte un rol.                            

În acest sens ea joacă pe rînd rolul de: 

cercetător - prin derularea unor experienţe şi 

experimente cu copiii pentru a le facilita 

înţelegerea unor procese şi fenomene din 

mediul înconjurător; matematician – pentru 

că operează noţiuni matematice pe care le 

prezintă copiilor într-un mod cît mai 

accesibil, etc.; antrenor - cînd formează 

copiilor deprinderi motrice pe care le 

exersează în mod variat şi atractiv, apoi le 

„exploatează” prin diverse formaţii sportive 

(dans tematic, gimnastică, dans popular etc.) 

numai în beneficiul copilului, etc.; orator - 

în prezentările sale aduce în faţa copiilor 

subiecte despre fiinţe, obiecte, fenomene, 

stări sufleteşti, evenimente cotidiene sau 

cazuri reale pentru studiu de caz, etc.; 

narator - este un bun narator pentru ca 

naraţiunea să fie percepută corect şi audiată 

pînă la final cu aceeaşi intensitate şi interes, 

etc.; 

Consilie

r 

a) consilier pe probleme de socializare care 

presupune adaptarea copiilor din punct de 



 vedere social şi se referă la posibilităţile 

acestora de a face faţă dificultăţilor şi 

cerinţelor din viaţa colectivului de copii. 

Cînd sosesc în grădiniţă reacţiile sunt 

diferite. Dacă pentru cel care a frecventat 

alte colectivităţi poate însemna statutul de 

„independent” , pentru cel care vine în 

colectivitate pentru prima dată înseamnă 

„abandon” din partea părinţilor. Rolul 

educatoarei este foarte important pentru că 

ea trebuie să găsească calea pentru 

comunicare cu preşcolarul, să-i ocupe 

timpul permanent cu acţiuni care-i stîrnesc 

interesul, să alterneze activitatea statică cu 

cea dinamică, să descopere micile 

preocupări ale copilului şi să-i fie partener 

în perioada de acomodare sau cînd 

activitatea sa stagnează; să-i creeze o 

„imagine de sine pozitivă”. 

b) consilier pe probleme curriculare al 

cărui status „presupune un bagaj de 

cunoştinţe, aptitudini şi resurse” în 

domeniul curricular. Caracteristicile acestei 

competenţe pot fi concretizate în capacităţi 

care îi permit: „depistarea conţinuturilor - 

informaţiilor didactice”; „strategii de 

organizare a conţinuturilor - informaţiilor 

didactice”; „strategii de organizare a 

conţinuturilor şi de proiectare a situaţiilor 

de învăţare corespunzătoare”; „strategii de 

diferenţiere a programelor educaţionale în 

acord cu natura şi nivelul aptitudinilor şi 

interesele cognitive ale copiilor”; 

„aptitudini afective şi disponibilităţi 

atitudinale pentru fiecare activitate de 

consultanţă (empatie, acurateţea receptării 

feed-backului, comunicativitate, optimism, 

abilităţi de organizare şi decizie)”. 

Mediato

r 

 

 

 

 

 

Vîrsta fragedă la care copilul vine în 

grădiniţă subliniază prezenţa acestei 

competenţe din partea educatoarei. Copilul 

este nevoit să facă efortul de a trece de la 

„existenţa solitară, la existenţa colectivă”, 

de la poziţia de „spectator” la activitatea 

altuia, la cea de „actor” - la interacţiunile 



Partene

r/Anima

tor 

sociale active. La început cel de lîngă el este 

perceput ca o ameninţare, cineva care îi 

poate lua jucăriile, construcţiile, desenul etc. 

şi din această cauză decurg conflictele care 

necesită prezenţa educatoarei pentru a 

media conflictele cu partenerul sau cu 

grupul de copii. Exemplele ar putea 

continua cu competenţele de „a fi partener” 

în acţiunile didactice: de „a fi animator” ce 

presupune că orice acţiune didactică este 

încurajată, înnoită, modernizată de către 

educatoare în folosul copilului; de „a fi 

proiectant” foarte bun care să nu uite că 

ţinta sa este copilul căruia îi proiectează 

personalitatea prin cele mai importante 

achiziţii - „extensia „eului”, formarea 

conştiinţei morale, socializarea conduitei 

etc.  

 

De ce este nevoie de toate aceste competenţe? Pentru că profesia de 

educatoare este complexă şi necesită multă dăruire, timp, studiu, întrebări şi 

găsirea răspunsurilor. Relaţionarea ce se stabileşte între metodele interactive şi 

celelalte componente ale procesului de învăţămînt. 

Exersarea competenţelor educatoarei în procesul de învăţămînt prin utilizarea 

metodelor interactive are un caracter permanent şi dinamic. Ele alternează unele cu 

altele, se întrepătrund. Educatoarea îşi pune în valoare competenţele pentru a 

obţine de la copii performanţe, în funcţie de parametrii individuali de dezvoltare 

(cognitivi, creativi, afectivi-motivaţionali) care într-un grad mai mic sau mai mare 

contribuie la reuşita muncii în grup. Ea respecta cerinţele pedagogice, selectează cu 

atenţie metodele şi tehnicile interactive, în funcţie de categoria activităţii, 

modalitatea de realizare, tipul activităţii-predare, consolidare, verificare/evaluare, 

obiectivele, conţinutul abordat, resursele utilizate, locul desfăşurării etc. Este 

important ca selectarea metodelor să conducă la o compatibilitate perfectă cu 

componentele procesului instructiv - educativ.   
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