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Comunicarea este activitatea 

psihofizică de punere în relaţie a două 

sau mai multe persoane în scopul in-

fluenţării atitudinilor, convingerilor, 

comportamentelor destinatarilor şi in-

terlocutorilor (Ross R.); ca proces de 

transmitere de informaţii, idei, opinii, 

păreri, fie de la un individ la altul, fie 

de la un grup la altul, care îmbracă fie 

o formă digitală, fie una analogică 

(verbal-nonverbală). 

Competenţa comunicativă este o 

structură psihică foarte complexă, 

care se bazează esențialmente pe 

feedback-ul realizat din capacitatea de 

emitere a mesajului şi capacitatea de re-

ceptare a acestuia. Competenţă în sine, 

în afara contextelor în care este acti-

vată, nu există, menţionează D. Badea 

[1, p.34]. Faptul că, în învăţare, conţi-

nuturile ar trebui să fie intim asociate 

competenţei şi contextului în care este 

pusă în acţiune, se afirmă că reprezin-

tă garanţia conferirii de sens învăţării. 

Învăţarea „are sens” dacă elevul poate 

să-şi imagineze folosirea ei concretă şi 

directă în viaţa lui actuală. Ar trebui, 

prin urmare, multiplicate propunerile 

de situaţii în care cunoştinţele şi abili-

tăţile îşi găsesc o utilizare socială. Din 

perspectiva competenţelor utile în via-

ţă trebuie identificate şi ierarhizate 

nevoile sociale şi competenţele sus-

ceptibile să răspundă la ele. 

O. Ciobanu, referindu-se la comu-

nicarea umană ca un proces activ de 

identificare, stabilire şi întreţinere de 

contacte sociale, consideră că în învă-

țământ se exprimă ca formă particula-

ră şi personalizată a instruirii, fiind nu-

mită comunicare didactică. În accepţia 

autoarei comunicarea didactică este o 

formă particulară a comunicării umane 

indispensabilă în vehicularea unor con-

ţinuturi determinate, specifice unui act 

de învăţare sistematică şi asistată, ce 

presupune un raport bilateral profesor 

– elev şi vizează o interacţiune de tip 

feed-back privind atât informaţiile ex-

plicite, cât şi cele adiacente, intenţio-

nate sau formate în cursul comunicării. 

Printre caracteristicile definitorii ale 

comunicării didactice sunt menţionate: 

1) caracterul pronunţat explicativ 

(se acordă mare importanţă înţelegerii 

de către elevi a mesajului); 

2) structurarea conform logicii 

pedagogice a ştiinţei predate; 
3) rolul activ al profesorului, ca 

emiţător şi receptor, în selectarea infor-
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maţiilor; accesibilizându-le, organizân-
du-le şi, mai ales, personalizându-le în 

funcţie de destinatar şi de cadrul în 
care se transmit; evident se ghidează 

inclusiv după programă şi manual; 
4) dominarea comunicării verba-

le iniţiată şi susţinută de profesori 
(60-70%), precum şi tutelarea de către 
profesori a actului de comunicare; 

5) funcţiile evaluativă şi autoeva-
luativă, în egală măsură pentru educat 
şi educator, ţintind atingerea finalităţi-
lor propuse, acoperirea nevoilor şi in-
tereselor elevilor [4, p. 18-19]. 

 Comunicarea didactică este per-
cepută ca activitate ce facilitează în-
văţarea prin formarea capacităţilor de 
acţiune şi modificare adaptativă şi 
progresivă a comportamentului la noi-
le cerinţe ale vieţii şi activităţii profe-
sionale. I. Cerghit consideră că ideea 
potrivit căreia influenţele de natură 
instructivă sau educativă se exercită, 
de regulă, prin mijlocirea unor „situaţii 
educative” (fie acestea situaţii de în-
văţare, de formare morală sau spiritua-
lă, de împlinire a vocaţiei artistice, de 
învăţare motrică etc.), este mult mai 
veche decât am putea să ne dăm sea-
ma [2, p. 149]). Autorul menţionează 
că aceasta a început să-şi găsească o 
consacrare teoretică din ce în ce mai 
evidentă, în special odată cu apariţia 
lucrării The Educational Situation, în 
1902, a renumitului pedagog american 
John Dewey, întărită mai târziu prin 
apariţia, în 1939, a lucrării Experience 
and Education a aceluiaşi autor. 
Acestor deschideri li se vor asocia, 
rând pe rând, alţi reputaţi pedagogi şi 
psihopedagogi români, pentru care 
didactica însăşi ar trebui să devină, 
studiul ştiinţific al „organizării situa-
ţiilor de învăţare”: E. Noveanu,       
M. Ionescu, M. Ştefan V. Ionel. 

În referinţele privind definirea 
comunicării pentru domeniul pedago-

gic, I.O. Pânişoară consideră că sun-
tem puşi în faţa a două direcţii de 
acţiune teoretico-metodologică apa-
rent contradictorii. Una dintre acestea 
ne aduce în atenţie multitudinea stu-
diilor care includ comunicarea şi apa-
renta simplitate şi claritate a domeniu-
lui studiat; în această perspectivă se 
înscriu cele mai multe dintre defini-
ţiile actuale asupra comunicării şi 
unele dintre modelele referitoare la 
ea. O astfel de perspectivă reprezintă 
o rezultantă a faptului că procesul co-
municării a făcut obiectul unor studii 
numeroase, dar mai degrabă ca nece-
sitate a explicitării unor terţe domenii. 
Cea de-a doua direcţie priveşte nume-
roasele studii destinate comunicării 
într-o viziune aditivă (pe când prima 
oferea un cadru de lucru structurativ, 
păstrând în interiorul definiţiilor doar 
elementele comune), în sensul cumu-
lării tuturor deschiderilor operate de 
către acestea. O astfel de perspectivă 
se regăseşte mai greu în interiorul pa-
ginilor destinate comunicării, fiind 
nemanifestă, percepută mai degrabă 
ca o necesitate interioară decât ca un 
fenomen concret [8, p.13-14]. 

În fapt, ceea ce deosebim ca o 
contradicţie la aceste două direcţii re-
prezintă doar intersectarea a două pla-
nuri: primul, cel instrumental, oferă un 
cadru structurat şi coerent al utilizării 
comunicării; cel de-al doilea, cel de 
investigaţie şi analiză, aduce în atenţie 
dinamica procesului de comunicare ca 
atare. Considerăm această intersecţie 
a planurilor drept un element de com-
plementaritate tocmai ţinând cont de 
adresabilitatea diferită a lor. 

Latura instrumentală a comuni-
cării este surprinsă de C. Sălăvăstru şi 

expusă în studiul publicat în 1995 în 
studiul teoretic Logică şi limbaj edu-

caţional [9, p. 41]. Ceea ce analizează 
autorul este dimensiunea pragmatică, 
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modalităţile de aplicare în practică a 
limbajului educaţional. Maniera pre-

dilectă de materializare a actorilor edu-
caţiei o reprezintă intervenţia educati-

vă. Acest concept generează acţiunea 
umană de a exercita influenţă asupra 

celorlalţi în scopul modificării unor 

comportamente, fiind definit ca structu-
ră articulată de semne, care, în calitate 

de semnale, produc în conştiinţa unui 
receptor un interpretant cu valoare de 

gest semnificativ, modificând, în for-
me şi cu intensităţi diferite, personali-

tatea receptorului. Date fiind aceste 
considerente rezultă clar că interven-

ţia educativă nu se poate realiza decât 
atunci când avem o relaţie de comu-

nicare [9, p. 39-51]. 

Comunicarea didactică apare ca 

formă particulară, obligatorie în vehi-

cularea unor conţinuturi determinate, 

specifice unui act de învăţare sistema-

tică, asistată. Din perspectiva educa-

ţiei formale, comunicarea didactică în 

opinia L. Iacob, constituie baza proce-

sului de predare-asimilare a cunoştin-

ţelor, în cadrul instituţionalizat al 

şcolii şi între parteneri cu status-

roluri determinate; profesori-elevi/ 

studenți etc. [5, p. 224]. Atât comuni-

carea educaţională, cât şi cea didacti-

că pot fi considerate forme specializa-

te ale fenomenului extrem de complex 

şi dinamic al comunicării umane. 

Studiul comunicării didactice 

universitare a căpătat proporţia unui 

domeniu ştiinţific autonom. Definită 

ca interacţiune sau tranzacţie, comu-

nicarea universitară presupune res-

ponsabilităţi colective şi individuale, 

având în vedere exigenţele grupului 

de studenţi în raport de competenţă 

comunicativă a cadrelor didactice uni-

versitare. Literatura de specialitate 

acordă o pondere însemnată comuni-

cării universitare. În acest sens, există 

o multitudine de accepţiuni acordate 

comunicării, de teorii şi modele ce în-

cearcă să surprindă din unghiuri dife-

rite de vedere acest proces extrem de 

complex, asimilând noile cuceriri din 

domeniile ciberneticii, informaticii, etc. 

Teoriile pun accent pe cunoaşterea şi 

explicarea mecanismelor profunde ale 

procesului comunicării, pe determină-

rile sale cauzale. Centrate pe organiza-

rea şi orientarea comunicării spre sco-

puri eficiente – practic acţionale, mode-

lele descriu factorii implicaţi şi condi-

ţiile de desfăşurare a acesteia [3, p. 87]. 

Angajarea comunicării la nivelul 

activităţii de predare – învăţare – eva-

luare permite realizarea diverselor ti-

puri de obiective (raţionale, de refe-

rinţă, generale) relevante în plan ge-

neral şi special şi evidenţiază caracte-

ristici ale comunicării didactice, 

completând şirul particularităţilor 

expuse de L. Iacob:  

- are caracter bilateral, care eviden-

ţiază necesitatea instituirii unei 

legături performante între profe-

sor şi elev (subiect-obiect al edu-

caţiei);  

- discursul didactic are un pronun-

țat caracter explicativ, deoarece, 

prioritar, vizează învăţarea prin 

înţelegere;  

- comunicarea didactică este structu-

rată conform logicii pedagogice a 

ştiinţei care se predă. Rolul comu-

nicării didactice este de a facilita 

înţelegerea unui adevăr, nu doar 

enunţarea lui (de aceea profeso-

rul explică, demonstrează, con-

versează, problematizează etc.);  

- comunicarea didactică este ex-

pusă pericolului de a fi supusă 

transferului de autoritate asupra 

conţinuturilor. Înseamnă că pen-

tru cei care învaţă apare riscul ca 

un enunţ să fie considerat adevă-
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rat/fals pentru că parvine de la o 

sursă autorizată (carte, programă, 

specialist etc.) nu pentru că este 

demonstrabil;  

- în actul comunicaţional, profeso-

rul are posibilitatea de a accentua 

una sau alte dintre dimensiunile 

comunicării (informaţia, relaţio-

nală, programatică etc.), astfel 

încât receptorul (elevul) să aibă, 

efectiv, posibilitatea de a se ma-

nifesta. Această caracteristică de-

rivă din nota personală a comuni-

cării didactice;  

- comunicarea didactică se pretea-

ză la ritualizare – mişcări de in-

struire specifice (ridicarea în pi-

cioare, răspunsul doar la con-

semn, când profesorul vorbeşte 

să nu fie întrerupt);  

- domină comunicarea verbală ini-

ţiată şi susţinută de către profe-

sori (60-70%), precum şi tutela-

rea de către profesor a actului de 

comunicare. Această caracteristi-

că este reflectată de calităţile 

programelor şcolare, de calităţile 

statutare ale cadrului didactic şi 

de cele ale elevului – receptor;  

- calitatea comunicării didactice 

depinde de strategia folosită, care 

este/poate fi proiectată în funcţie 

de scopul activităţii didactice, 

personalitatea elevului, personali-

tatea profesorului, locul de desfă-

şurare, stilul educaţional adoptat;  

- este evaluativă şi autoevaluativă, 

în egală măsură pentru educat şi 

educator, ţintind atingerea finali-

tăţilor propuse, acoperirea nevoi-

lor şi intereselor elevilor [6]. 

Caracteristicile şi particularităţile 

enumerate şi prezentate anterior dife-

renţiază comunicarea didactică de alte 

tipuri de comunicare, rămânând la lati-

tudinea profesorului să găsească mij-

loacele şi pârghiile prin care unele 

aspecte ale caracteristicilor să fie maxi-

mizate datorită efectelor lor benefice, 

iar altele să fie diminuate la maxim 

pentru a nu impieta desfăşurarea opti-

mă a procesului de instruire-învăţare 

[4, p. 122]. 

Noţiunea de competenţă pedago-

gică tinde să fie folosită în prezent cu 

semnificația de standard profesional 

minim, adeseori specificat prin lege, 

la care trebuie să se ridice o persoană 

în exercitarea principalelor sarcini de 

lucru ale profesiei didactice, astfel în-

cât societatea să fie protejată de riscul 

profesării acestei meserii de către 

oameni insuficient pregătiţi. 

I. Jinga identifică competenţa 

psihopedagogică care, în opinia lui, 

este rezultanta următoarelor capacităţi: 

 Capacitatea de a cunoaşte studenţii 

şi de a lua în considerare particula-

rităţile de vârsta şi individuale ale 

acestora la proiectarea şi realizarea 

activităţii instructiv-educative; 

 Capacitatea de a comunica uşor cu 

studenţii, de a-i influenţa şi motiva 

pentru activitatea de învăţare, în 

general, şi pentru învăţarea unei 

anumite discipline de studiu, în 

particular; 

 Capacitatea de a proiecta şi realiza 

optim activităţi instructiv-educative: 

(formularea şi precizarea obiecti-

velor, selecţionarea conţinuturilor, 

elaborarea strategiilor de instruire, 

crearea de situaţii de învăţare 

adecvate, stabilirea metodelor şi 

instrumentelor de evaluare etc.); 

 Capacitatea de a evalua obiectiv 

programe şi activităţi de instruire, 

pregătirea studenţilor precum şi 

şansele lor de reuşită; 

 Capacitatea de a-i pregăti pe stu-

denţi în vederea autoeducaţiei şi 

educaţiei permanente [7]. 
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Orice cadru didactic trebuie să 
posede o pregătire temeinică profesio-

nală: să cunoască şi să utilizeze conţi-
nutul disciplinelor predate în perspecti-

va curriculară şi didactică a acestora, 
să dovedească aptitudini necesare 

predării tuturor disciplinelor. 

Modelul prezentat în continuare 
se referă la competenţele implicate de 

rolul de bază al unui cadru didactic, 
acela de a conduce activităţi 

instructiv-educative cu studenţii. 
Printre competenţele cadrelor di-

dactice cele mai importante sunt: 
Competenţa gnoseologică cu-

prinde următoarele capacităţi: 
 Cadrul didactic cunoaşte şi utili-

zează conţinutul disciplinelor 
predate; 

 Cadrul didactic cunoaşte docu-
mentele universitare; 

 Cadrul didactic cunoaşte şi aplică 
didactica disciplinelor predate. 

Competenţa praxiologică include:  

 Cadrul didactic proiectează, des-
făşoară şi evaluează eficient în-

treaga sa activitate; 
 Cadrul didactic utilizează eficient 

resursele materiale disponibile; 
 Cadrul didactic creează materiale 

didactice; 
 Cadrul didactic implică resurse 

umane în activitatea sa; 
 Cadrul didactic face legături 

intra-, inter-, şi transdisciplinare; 
 Cadrul didactic promovează apli-

carea cunoştinţelor în contexte 
reale. 
Competenţa pronostică: 

 Cadrul didactic valorifică în învă-
ţare cunoştinţele empirice, expe-
rienţa de viaţă şi interesele stu-
denţilor; 

 Cadrul didactic foloseşte strategii 
didactice variate şi resurse care 
răspund diferitelor nevoi ale stu-
denţilor; 

 Cadrul didactic îmbogăţeşte ex-
perienţa de învăţare a studenţilor 

promovând atât autonomia, pre-
cum şi posibilitatea de a lua deci-

zii individuale sau de grup; 
 Cadrul didactic angajează fiecare 

student în rezolvarea probleme-

lor, exersându-i gândirea critică 
şi valorificându-i experienţa; 

 Cadrul didactic promovează în-
văţarea reflexivă şi autonomă 

pentru fiecare student. 
Competenţa managerială: 

 Cadrul didactic îşi cunoaşte stu-
denţii; 

 Cadrul didactic recunoaşte valoa-
rea unică a studentului; 

 Cadrul didactic utilizează instru-
mente de cunoaştere a studentului; 

 Cadrul didactic îşi integrează 
activitatea în demersul comun, 
unitar, constructiv şi responsabil 
al tuturor agenţilor educativi în 
formarea copilului; 

 Cadrul didactic creează în grupul 
de studenţi un climat afectiv po-
zitiv caracterizat prin: încredere, 
acceptare, toleranţă, dorinţă de 
învăţare. 
Competenţa de evaluare: 

 Cadrul didactic evaluează perma-
nent capacităţi şi aptitudini; 

 Cadrul didactic foloseşte metode 
diverse de evaluare; 

 Cadrul didactic valorifică rezul-
tatele evaluării. 
Competenţa comunicativă şi de 

integrare socială: 
 Cadrul didactic are capacităţi de 

comunicare; 
 Cadrul didactic relaţionează cu 

comunitatea din universitate; 
 Cadrul didactic colaborează cu 

familiile studenţilor şi comunita-
tea locală; 

 Cadrul didactic promovează un 
sistem complex de valori culturale; 
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 Cadrul didactic promovează va-

lorile morale specifice societăţii; 

 Cadrul didactic promovează va-

lorile civice care definesc un bun 

cetăţean. 

Competenţa de investigare: 

 Cadrul didactic stabileşte priori-

tăţi în domeniul de cercetare; 

 Cadrul didactic realizează pro-

iecte de cercetare ştiinţifică; 

 Cadrul didactic utilizează în acti-

vitatea profesională rezultatele 

investigaţiilor ştiinţifice din alte 

domenii. 

Competenţa de formare profesio-

nală continuă: 

 Cadrul didactic este conştient că 

activitatea didactică este perfecti-

bilă; 

 Cadrul didactic analizează pro-

priul potenţial profesional, cu-

noştinţele de specialitate, abilită-

ţile de interrelaţionare şi comuni-

care, adecvându-le contextelor; 

 Cadrul didactic raportează la nor-

mele metodologice, standardele 

profesionale, experienţa didacti-

că a colegilor şi comunităţii pro-

fesionale, precum şi la propria 

experienţă de student.  

Un profesor eficient trebuie să 

mai respecte următoarele „principii”, în 

legătură cu caracteristicile, implicit ale 

formării competenţelor profesionale: 

 Stabileşte cu claritate obiectivele 

pe care urmează să le realizeze 

cu studenţii. Aceasta presupune 

ca orice cadru didactic să posede 

competenţa de a identifica obiecti-

vele educative ce trebuie realiza-

te, prin luarea în consideraţie a 

caracteristicilor studenţilor săi şi 

a aşteptărilor comunităţii sociale, 

de a operaţionaliza obiectivele 

alese spre a fi propuse studenţi-

lor, de a utiliza diferite tehnici de 

analiză a sarcinilor de învăţare 

implicate în realizarea fiecărui 

obiectiv ales; 

 Le prezintă studenţilor care sunt 

cele mai înalte performanţe, în 

anumite limite rezonabile, la care 

se aşteaptă ca ei să se ridice în 

realizarea diferitelor activităţi ca-

re le sunt propuse. Pentru ca un 

student să-şi formeze o compe-

tenţă este nevoie ca el:  

 Să stăpânească un ansamblu 

de cunoştinţe fundamentale în 

dependenţă de problema care 

va trebui rezolvată în final; 

 Să-şi dezvolte capacităţi şi de-

prinderi de a utiliza cunoştinţe 

în situaţii simple, realizând 

astfel funcţionalitatea cu-

noştinţelor;  

 Să soluţioneze diverse situaţii-

problemă, conştientizând ast-

fel cunoştinţe funcţionale în 

viziune proprie; 

 Identifică şi concepe activităţi de 

învăţare care sunt relevante pen-

tru contextele reale de viaţă coti-

diană a studenţilor; 

 Manifestă preocuparea de a se 

adapta la diversitatea studenţilor 

prin selecţionarea unor strategii 

de instruire şi a unor materiale de 

învăţare care sunt adecvate vârstei, 

pregătirii anterioare, valorilor 

culturale şi nevoilor individuale 

de educaţie ale studenţilor; 

 Creează şi menţine în sala de stu-

dii un climat de lucru care favo-

rizează învăţarea, motivaţia in-

trinsecă a învăţării şi dorinţa de a 

realiza sarcinile de lucru propuse. 

Acesta presupune o serie de com-

petenţe de management al grupu-

lui, începând cu cele legate de 

aranjarea mediului fizic, astfel 

încât să se înlesnească interacţiu-

55 



nea dintre profesori şi studenţi, 

stabilirea împreună cu studenţii, 

a unor limite rezonabile, în care 

trebuie să se înscrie comporta-

mentul fiecăruia şi terminând cu 

cele legate de crearea unei atmo-

sfere de lucru, destinse, încuraja-

rea preocupării studenţilor de a se 

autocontrola continuu şi compe-

tenţele de tratare corespunzătoare 

a manifestărilor de indisciplină; 

 Încurajează interacţiunea socială 

a studenţilor în discutarea şi reali-

zarea diverselor activităţi de în-

văţare legate de tema supusă stu-

diului; 

 Oferă studenţilor o structură de 

lucru de natură să ghideze activi-

tatea de învăţare a studenţilor şi 

comportamentul lor în timpul se-

minarelor; 

 Înlesneşte studenţilor prelucra-

rea/procesarea intelectuală a in-

formaţiilor, punându-i în situaţia 

de a desfăşura activităţi care im-

plică procese cognitive ce îi vor 

ajuta să înveţe şi să-şi reamin-

tească informaţia. De exemplu, 

evidenţierea legăturilor logice din-

tre anumite informaţii, solicitarea 

studenţilor în a realiza extrapolări 

sau în a stabili implicaţii posibile 

ale unui fapt constatat, încuraja-

rea exprimării în maniere diverse 

– grafice, simbolice, semantice; 

 Îi ajută pe studenţi să stăpânească 

esenţialul – acele cunoştinţe şi 

deprinderi care sunt de bază pen-

tru studierea la nivel superior a 

unui domeniu, cerinţă care impli-

că ea însăşi din partea profesoru-

lui capacitate de esenţializare; 

 Oferă studenţilor sarcini de lucru, 

provocatoare, interesante, de na-

tură să stimuleze dezvoltarea lor 

intelectuală; de exemplu, sarcini 

care îi pun pe studenţi în situaţia 

de a-şi testa ceea ce au învăţat 

efectiv şi a stabili ce urmează să 

înveţe; sarcini care presupun 

exersarea unor strategii de solu-

ţionare a unei anumite categorii 

de probleme dificile sau a unor 

strategii prin care îşi pot dezvolta 

anumite competenţe; 

 Propune activităţi de învăţare 

care solicită studenţilor activităţi 

intelectuale de un înalt nivel de 

complexitate. Dezvoltarea perso-

nalităţii studentului presupune 

competenţe legate de: 

- Iniţierea unor demersuri menite 

să dezvolte conştiinţa de sine a 

studentului şi a capacităţilor 

sale metacognitive; 

- Iniţierea unor acţiuni educative 

pentru dezvoltarea abilităţilor 

de interacţiune socială a stu-

dentului; 

- Iniţierea unor activităţi educati-

ve pentru dezvoltarea deprinde-

rilor studenţilor de a învăţa cum 

să înveţe; 

- Iniţierea unor activităţi educati-

ve pentru dezvoltarea simţului 

responsabilităţii. 

Măiestria metodică a profesoru-

lui universitar prevede lucrul metodic: 

participarea la organizarea şi realiza-

rea seminarului; elaborări metodice; 

participarea la elaborarea şi perfecţio-

narea curriculei disciplinare; elabora-

rea conţinutului informaţiei, evidenţa 

documentaţiei; calificarea; ridicarea 

măiestriei prin formarea continuă; 

transmiterea realizărilor metodice şi 

elaborărilor altor colegi. 

Componenta creativă în activita-

tea didactică este concepută ca poten-

ţial, proces, produs, mediu şi psihote-

rapie, urmărind: tendinţa cadrului di-

dactic universitar de a aplica creativ 
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metodele, mijloacele, formele de in-

struire şi cercetare, evaluarea didacti-

că; existenţa produselor de creaţie a 

profesorului în procesul de învăță-

mânt; aplicarea de către profesor a 

realizărilor şi elementelor de cultură, 

artă, tehnologii,în procesul de învăță-

mânt; manifestarea creativităţii la stu-

denţi în procesul de studiu la curs. 

Performanţele studenţilor în do-

meniul instructiv-cognitiv: reuşita stu-

denților la disciplina predată la exame-

ne; interesul studenţilor la disciplina 

predată; insuccesul la disciplina pre-

dată. 

Performanţele personale ale 

cadrului didactic universitar reprezin-

tă autorealizarea personalităţii profe-

sorului prin posibilitatea instruirii, 

susţinerea tezelor de doctor, de doctor 

habilitat; schimbului internaţional; 

efectuarea experimentelor pedagogi-

ce; realizarea diferitor proiecte, care-i 

permit să fie cunoscut în societate, să 

i se recunoască ideile şi concepţia de 

învățământ. 

Activismul în autoperfecţionare 

are mai multe laturi expresive, precum 

ar fi: interesul faţă de publicaţii noi, 

experienţa colegilor, frecventarea semi-

narelor, conferinţelor, expoziţiilor pro-

fesionale, însuşirea tehnologiilor noi, 

metodelor şi formelor de lucru etc. 

Cultura şi tactul pedagogic – ni-

velul de formare a deprinderilor co-

municării de afaceri; bagajul lexical 

general, armonia interrelaţiilor cu stu-

denţii, administraţia; posedarea artei 

oratorice, modalităţii artei de rezolvare 

a conflictelor; conduita neconflictua-

lă, respectarea eticii profesionale. 

Stilul general al activităţii include: 

unitatea dintre cuvânt şi faptă, obliga-

tivitatea în relaţii; lipsa contrariului în 

intenţii, acţiuni, cheltuieli optime de 

timp pentru activități noi, lipsa difi-

cultăţilor în activitate; aducerea la 

sfârșit logic a acţiunilor, realizarea 

obiectivelor preconizate. 

Încadrarea în viaţa universităţii 

prevede activismul în cadrul senatu-

lui, seminarelor pe problemele per-

fecţionării şi ridicării nivelului calită-

ţii procesului de învățământ în univer-

sitate; participarea la reuniuni metodi-

ce, diverse comisii, manifestarea ini-

țiativei în activităţile universităţii. 

Lucrul ştiinţific de cercetare şi 

experimentare arată gradul de partici-

pare a cadrelor didactice universitare 

în perfecţionarea procesului de învăță-

mânt superior în baza aplicării poten-

ţialului ştiinţei: efectuarea experimen-

tului formativ pedagogic; publicarea 

în canale ştiinţifice a materialelor cer-

cetărilor personale; participarea la 

simpozioane şi conferinţe ştiinţifice. 

Nivelul culturii evaluative inclu-

de capacitatea de a elabora şi a aproba 

metode şi procedee de evaluare a cali-

tăţii şi a managementului calităţii pro-

ceselor şi fenomenelor în activitatea 

de instruire. 

Cultura generală a profesorului 

include în sine componentele: cunoştin-

ţe şi reprezentări din domeniul ştiinţei, 

artei, eticii, curentelor religioase, pro-

blemele generale ale dezvoltării uma-

nităţii, armonie în dezvoltarea spiri-

tuală şi fizică, cultura timpului liber şi 

odihnă, modul sănătos de viaţă. 

Putem menţiona faptul că profe-

sia didactică capătă o dimensiune uma-

nă extrem de puternică. Cadrul didac-

tic superior nu este doar un agent care 

se supune unui sistem de norme, ci şi 

un actor care se investeşte în ceea ce 

face, conferă semnificaţii, trăieşte 

activitatea cu studenţii, cu un indice 

de intervenţie personală importantă. 

Formarea/dezvoltarea competen-

ţelor este determinată de: politica curri-
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culară promovată în Republica Moldo-

va, de transpunerea principiilor educa-

ţiei, de asigurarea relaţiilor de parte-

neriat etc.  

Formarea competenţelor profesio-

nale reclamate în educaţia permanentă 

devine dezideratul modern al educaţiei.  

Evenimentele din învăţământ 

constituie astăzi expresia unei viziuni 

mereu în devenire asupra existenţei 

umane şi a formării studentului pentru 

viitor. Orice schimbare este privită cu 

optimism, deoarece prin ea se mode-

lează existenţa umană, prin ea se poa-

te modela şi viziunea asupra procese-

lor din învăţământ.  

În ultimă instanţă, competenţa se 

probează prin cunoştinţe temeinice, 

prin priceperea şi abilitatea de a se fo-

losi de ele în desfăşurarea unei anumi-

te activităţi şi de a obţine rezultate 

apreciate de cei din jur.  

Talentul pedagogic, asociat cu 

ansamblul capacităţilor care determi-

nă competenţa profesională a cadrului 

didactic, conduce la măiestria peda-

gogică. 

Măiestria pedagogică se referă la o 

treaptă superioară de dezvoltare a unei 

„competenţe pedagogice” iniţiale şi de-

semnează un înalt nivel al competenţei 

atins prin antrenament, de natura să 

permită obţinerea cu uşurinţă a unor 

realizări la nivel de expert. 

La acest nivel de performanţă, 

cadrul didactic este capabil să sesizeze, 

în interiorul unei situaţii concrete, in-

formaţiile care-i vor permite să inter-

vină într-o manieră adecvată; el utili-

zează în mod inteligent aceste informa-

ţii şi acţionează într-o manieră inova-

tivă pentru soluţionarea problemelor pe 

care le ridică situaţia respectivă, atunci 

când schemele acţionare preexistente-

algoritmii metodici devin insuficiente. 

De aceea competenţele cadrelor 

didactice se realizează printr-o activi-

tate de echipă la care se adaugă 

eforturile proprii ale subiectului de 

informare şi autoformare. 
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