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Abstract: The changes in our society have reflections on the professional process training of future 

teachers from the perspective of the cultural collaboration. An analysis of the process of developing 

social competence of future teacher-students in the process of initial training is required. 

 

Schimbările rapide din societate au generat dificultăţi procesului de formare profesională 

inițială a viitorilor profesori. Astăzi se constată că mediul școlar devine din ce în ce mai complex 

şi necesită o receptivitate sporită a cadrelor didactice față de aspectele noi apărute. Astfel că, 

modificările esențiale ale caracterului învățământului (a orientării, scopurilor, conținutului, a 

provocărilor societale) condiționează schimbări în ceea ce privește pregătirea profesională  

inițială a cadrelor didactice (un accent mai mare în formarea unor competențe la viitorii 

profesori), chiar  introducerea de cursuri noi în Planul de formare inițială  profesională a 

cadrelor didactice (pentru a conștientiza procesul de formare a unor competențe actuale la 

elevi). 

Ținem să evidențiem că, în contextul pandemiei de SARS-CoV-2 din țară, cadrului didactic i 

se cere o colaborare eficientă: în echipa pedagogică (pentru alcătuirea eficientă a orarului, 

pentru a asigura coerența abordărilor didactice etc.), cu părinții (pentru susținerea copiilor în 

activitatea de acasă, asigurarea stării de bine a copiilor etc.), cu grupurile vulnerabile etc.. Această 

situație cere să reflectăm asupra pregătirii profesionale inițiale a viitorilor profesori din 

perspectiva culturii colaborării.  Se cere  o analiză a procesului de dezvoltare a competenței 

sociale la studenții pedagogi în procesul pregătirii inițiale. 

În domeniul psihologiei sociale, conceptul de competenţă socială s-a înrădăcinat datorită 

aportului de valoare al cercetătorului M. Argyle, definit fiind drept „pattern-uri ale 

comportamentului social care dau indivizi competenţi din punct de vedere social, capabili să 

producă efectele dorite asupra celorlalţi indivizi” [Apud 4, p. 74].  

Psihologul român V. Robu în lucrarea sa „Competenţe sociale şi personalitatea” subliniază 

importanţa conştientizării nevoii de dobândire a competenţei sociale, aspect care este exprimat 

printr-un  „set de abilităţi şi deprinderi care facilitează relaţiile interpersonale şi obţinerea stării 

de bine în domeniul vieţii sociale” [6, p. 10]. Pe lângă aceasta, autorul identifică măsura în care 

diversele competenţe sociale se asociază cu factorii de personalitate implicaţi în obţinerea 

performanţei individuale. 

O contribuţie aparte în dezvoltarea conceptului de competenţă socială îi revine 

cercetătorului francez J.-M. Dutrénit, care abordează competenţa socială din perspectiva 

interacţionistă. În lucrările sale J.-M. Dutrénit menţionează faptul că unele persoane fără studii 

se pot integra mai repede în societate, decât altele cu studii. Autorul consideră competenţa 

socială un ansamblu de calităţi care evidenţiază această diferenţiere şi menţionează rolul muncii 

în dezvoltarea conceptului [2].  

Şi în domeniul psihologiei pedagogice au fost realizate un şir de studii vizând noţiunea de 

competenţă socială. Respectiv, Н.В. Кузьмина, A.A. Реан s-au referit la analiza competenţei ca 

„trăsătură de personalitate” la pedagogi [8]. 

                                                             
8 Articolul este elaborat în cadrul Proiectului „Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice 
în contextul provocărilor societale”, cifrul 20.80009.0807.45. 
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Interesul faţă de competenţa socială este materializat în mai multe lucrări. Cercetătoarea 

L. Pavlenko cercetează aprofundat acest concept în lucrarea sa de doctor prezentând 

următoarele caracteristici ale competenței sociale [5, pp. 21-22]: 

 reprezintă un tip de comportament ce conduce la performanţă socială; 

 include voinţa de a angaja o interacţiune cu altcineva şi încrederea în sine pe care 

o presupune aceasta, ca şi o aptitudine empatică şi abilitate în materie de relaţii 

sociale; 

 semnifică abilitatea unei persoane de a-şi stăpâni propriile emoţii, de a nu se 

lamenta şi de a fi capabilă să-şi argumenteze ideile, arta de a asculta, de a rezolva 

conflictele şi de a coopera; 

 este o dimensiune fundamentală a succesului, deoarece, iniţiind şi practicând 

afaceri, individul vine mereu în contact cu noi situaţii şi persoane; 

 prezintă un set de abilităţi pe care indivizii le pot utiliza în scopul îmbunătăţirii 

calităţii relaţiilor interpersonale; 

 caracteristică integrativă a personalităţii, adică o formaţiune în structura 

personalităţii, care permite să-şi realizeze productiv funcţiile sale, să-şi 

demonstreze subiectivitatea, să aibă succes, să-şi dezvolte capacitatea de a dialoga 

cu celălalt; 

 calitate a persoanei ce se referă la acceptarea normelor sociale, prin care 

societatea reglează viaţa şi interrelaţiile între membrii ei; 

 sistem de cunoştinţe despre realitatea socială şi despre sine; sistem de priceperi 

sociale complicate şi deprinderi de relaţii interpersonale, scenarii de 

comportament în situaţii social tipice, care permit adaptarea rapidă şi adecvată, 

luarea de decizii oportună, conştientă, acţionând după principiul „aici, acum şi în 

cel mai bun mod; 

 caracterizează interacţiunea persoanelor între ele; 

 demonstrează nivelul de socializare al persoanei; 

 componentă a competenţelor-cheie;  

 calitate de personalitate care asigură interacţiunea persoanelor cu ceilalţi; 

 ori tip de comportament încrezut. 

Conform recomandărilor Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene 

privind competențele-cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți,  O. Mândruț,        

L. Catană şi M. Mândruț  evidențiază structura competenței sociale: 

 

Tabelul 1. Structura competenței sociale [3, pp. 40-41] 

Cunoștințe Abilități Atitudini 
- Înțelegerea modului în care 
indivizii pot să-și asigure o 
stare optima fizică și mentală; 

- înțelegerea codurilor de 
conduită (comportament); 

- cunoașterea noțiunilor 
fundamentale de bază 
referitoare la indivizi, grup și 
organizații de muncă; 

- înțelegerea dimensiunilor 
multiculturale și 
socioeconomice ale societății; 

- înțelegerea modului în care 

- Abilitatea de a comunica 
într-un mod constructiv, 
în diferite contexte, 
pentru a manifesta 
toleranță; 

- a exprima și a înțelege 
puncte de vedere diferite; 

- a negocia inspirând 
încredere și manifestând 
empatie; 

- a fi capabil de a gestiona 
stresul și frustrarea, 
exprimându-le într-un fel 

- Colaborarea; 
- încrederea în sine; 
- integritatea; 
- interes pentru dezvoltări 

socioeconomic; 
- interes pentru 

comunicarea 
interculturală; 

- valorizarea diversității și 
a respectului pentru alții;  

- disponibilitatea de a 
învinge prejudecățile 
prin acceptarea de 
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identitatea culturală națională 
interacționează cu identitatea 
europeană. 

constructiv; 
- a stabili o distincție între 
sferele profesionale și cele 
private (personale). 

compromisuri. 

 

În această ordine de idei, dobândirea competenței sociale de către viitorii pedagogi se 

caracterizează prin deținerea unor cunoștințe, deprinderi și atitudini, care corespund: 

Cunoștințe: cunoașterea drepturilor omului; dobândirea informațiilor despre conflict; 

înțelegerea diversității comportamentului uman în funcție de temperament, inteligență etc. 

(propriul comportament,  a colegilor și adulților cu care interacționează); 

Deprinderi: inițiază interacțiuni cu ceilalți colegi, cu părinții etc.; asigură interacțiunea 

elevilor; cere și oferă ajutor; alege modele de comportament eficiente în situațiile de interacțiune; 

produce influență socială dezirabilă asupra altor persoane; își exprimă individualitatea; determină 

nivelul relațiilor interpersonale între individ și socium; exprimă opiniile şi sentimentele în mod 

deschis şi sincer; exprimă și înțelege puncte de vedere diferite; argumentează punctele de vedere și 

decizii personale; negociază inspirând încredere și manifestă empatie; soluționează conflictele în 

mod pașnic;  capacitatea la un atașament profund (demonstrează compasiune; ține cont de 

dorințele și nevoile altora); aduce performanțe sociale; facilitează relațiile interpersonale și 

obținerea stării de bine, a rezultatelor pozitive, iar prin aceasta și a proceselor de adaptare, 

integrare, socializare; 

Atitudini: tendința de colaborare; valorizarea diversității și a respectului pentru alții; 

disponibilitatea de a învinge prejudecățile prin acceptarea de compromisuri; asumarea 

responsabilității pentru greșeli; respectarea normelor sociale și etice în relațiile cu ceilalți; 

atitudine pozitivă față de ceilalți. 

Toate aceste caracteristici conturează profilul social al viitorului profesor ce deține și 

manifestă competență socială.  

Importanța unei metodologii în formarea și dezvoltarea acestei competențe la viitoarele 

cadre didactice este conturată de următoarele argumente: 

 va dezvolta fiecărui student (de la specialitatea Teoria educației) o serie de capacități: 

de a-și forma o gândire critică; de a face opțiuni și de a avea inițiative; de a defini și 

rezolva probleme; de a comunica ușor cu învățătorii și elevii din școli pe parcursul 

practicii; de a-i înțelege, de a negocia, de a fi preocupat de comunitate. 

 se vor crea ocazii pentru ca viitorii profesori să fie deschiși la o învățare unii de la alții; 

 se va facilita comunicarea și se vor dezvolta relații constructive cu colegii și profesorii 

universitari; 

 se va exersa încercarea de a privi lucrurile din perspectiva copiilor, dintr-o percepție a 

ceea ce simte copilul, adică de ce are nevoie și ce înțelege el la fiecare vârstă; 

 se va practica controlarea comportamentului și a limbajului, oferindu-le studenților un 

exemplu bun în ceea ce privește relaționarea cu cei din jur; 

 se vor conștientiza semnificațiile valorilor sociale și importanța acestora în câmpul 

muncii în calitate de profesor; 

 se va dezvolta responsabilitatea colectivă pentru binele fiecăruia și se vor încuraja 

atitudinile și comportamentele democratice; 

 se vor dezvolta la studenți (viitori profesori) capacitățile necesare în formarea și 

dezvoltarea acestei competențe la elevi în cadrul mediului școlar. 

Ținem să evidențiem, în continuare, câteva aspecte metodologice importante ce contribuie 

la dezvoltarea competenței sociale la studenți în procesul formării profesionale inițiale.    
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Se remarca evident metodele interactive, care favorizează o învățare activă, interactivă și 

care determină o schimbare în activitatea de pregătire profesională inițială.  

Paleta de strategii didactice interactive variate oferă studenților șansa de a acumula 

experiențe de viață prin contactul nemijlocit cu colegii. Cadrul didactic universitar devine 

resursă, producător, lider de opinie, cu alte cuvinte participant activ la propria învățare. 

Se evidențiază în acest context principiul interacțiunii sociale care se referă la rolul esențial 

al comunicării și al conlucrării cu colegii în pregătirea personală și profesională inițială.  

Conform acestui principiu cadrele didactice universitare care le creează studenților 

oportunități de a face schimb de opinii, de a colabora la diferite sarcini de învățare, de a-și 

exprima idealuri, speranțe și credințe îi vor ajuta astfel să învețe lucruri noi unii de la alții și să-și 

transmită reciproc modele de acțiune eficientă.  

Interacțiunea socială îi va ajuta pe studenți să își îmbunătățească concepția despre sine și 

încredere în posibilitățile lor. Psihologia socială genetică reliefează însă că nu orice interacțiune 

provoacă un progres cognitiv, ci doar acelea care provoacă un conflict sociocognitiv. 

Conflictul sociocognitiv se definește prin divergența răspunsurilor oferite de partenerii 

unei interacțiuni la o situație problemă cu care sunt confruntați și căreia trebuie să-i găsească un 

răspuns comun [7, p. 51]. 

Prin confruntarea punctelor personale de vedere, prin colaborare în cercetarea lucrărilor 

și prin corectări reciproce studenții își,,construiesc”, în procesul interacțiunii sociale, modalități 

de operare intelectuală cu diferite categorii de informații, precum și convingerile, gusturile, 

interesele de cunoaștere. 

Deci, metodele interactive folosite tot mai des în procesul de pregătire profesională inițială 

a viitoarelor cadre didactice trebuie să-i îndrepte și să-i îndrume pe studenți să facă alegeri și să 

își asume responsabilitatea pentru ele, să își formeze opinii personale, să se antreneze în 

discuții, să pună în valoare respectul reciproc, onestitatea, empatia. Astfel, aceste metode 

interactive constituie o premisă în formarea și dezvoltarea competenței sociale.  

Metodele interactive pot să nu fie folosite în cadrul mediului universitar deoarece se 

consideră că discuțiile în grupuri degenerează în,,lupte în arenă”. Se mai renunță la dezbaterile 

din sala de curs deoarece nu îi pot face pe studenți să se deschidă și să vorbească. Reieșind din 

aceste reflecții, susținem că ascultarea activă va ajuta cadrele didactice universitare să devină 

niște moderatori experți în discuțiile în grup în contextul unei situații de învățare. Deoarece, 

ascultarea activă, ca tehnică de îmbunătățire a acurateței recepționării unei informații prin 

atenție,,completă” acordată emițătorului, îl încurajează pe celălalt să vorbească, asigurând 

înțelegerea din partea interlocutorului. 

Situațiile în care ascultarea activă își regăsește aplicabilitatea sunt: (1) de informare – 

pentru a oferi și primi informații clare, suficiente, ascultătorul trebuie să obțină toate detaliile, să 

verifice informațiile, faptele și să desprindă informațiile semnificative; (2) de confirmare, de 

recunoaștere a celor comunicate, pentru a-l face pe celălalt să audă ceea ce spune; (3) de iritare, 

pentru reducerea ostilității și îmbunătățirea comunicării [1, p. 31]. 

Sintetizând cele relatate mai sus conchidem că pentru a asigura formarea și dezvoltarea 

competenței sociale la viitorii profesori este nevoie de cadre didactice universitare care sunt 

pregătite în acest sens, care ar urmări manifestarea acestei competențe pe parcursul anilor de 

studii, ar cerceta nivelul de formare a acesteia și ar folosi metodologia potrivită în dezvoltarea ei. 

Mai specificăm că mediul universitar exercită o multitudine de influențe asupra pregătirii 

din această perspectivă. Și că dacă acest mediu va fi privit, atunci finalitatea acestuia ar fi ca în 

grupa de studenți să se instaureze relații de colaborare în procesul de învățare iar pe parcursul 

practicii psihopedagogice să obțină o înaltă performanță în colaborarea cu elevii și învățătorul 

clasei respective. 
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Prin urmare, astăzi, această competență solicită actualizare, dezvoltare, exersare în cadrul 

unor programe de formare profesională inițială. 
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