
procesului educaţional. Astfel, operele literare cu conţinut moral, conversaţiile etico-morale, situaţiile pedagogi
ce, activităţile didactice cu conţinut etic pot servi ca subiecte interesante, atractive, fiind de un real folos pentru ' 
preşcolarii superiori.

O altă problemă se referă la necesitatea de a colabora cu familia. Competenţa părinţilor poate li consoli
dată prin climatul afectiv care există în familie, acesta având o deosebită valenţă formativă când este vorba de 
educarea valorilor umane la preşcolari.

Pentru reuşita educării valorilor general-umane la copiii preşcolari trebuiesc create şi respectate condiţii 
pedagogice: exemplul şi autoritatea părinţilor, educatorului şi a ailor persoane apropiate; antrenarea copiilor în 
diverse situaţii cu fapte morale; conlucrarea sistematică cu familia.

Respectând condiţiile enumerate, educatorul va dispune dc posibilitatea să utilizeze modalităţile de iniţiere 
a copiilor în activităţi cu fapte morale. în acest caz procesul educaţional va fi eficient, deoarece va fi determinat 
de experienţa copilului.

In concluzie vom menţiona următoarele: succesul în educarea valorilor general-umane la preşcolarii supe
riori depinde de poziţiile reciproce ale familiei şi instituţiei preşcolare.

Bibliografie:

1. Brcban V. Dicţionar general al limbii române. -  Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 1992. Voi. 11.
2. Bunescu Gh. Şcoala şi valorile morale. -  Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagogică, 1978.
3. Cara A., Miron I. Bunele maniere. -  Chişinău, 2005.
4. Cuzneţov L. Ethosul pedagogic al familiei: cultură şi educaţie prin valori. In: Educaţia morală, etică şi 

spirituală în contemporaneitate. Ed. a VIU-a (Coord. V. Mîndîcanu). -  Chişinău: Sirius, 2004, p. 87- 
91.

MODERNIZAREA SISTEMEI DIDACTICE A ŞCOLII PRIMARE RURALE
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The Summary

The article shows the way o f didactic system modernization in country schools based on the ideas
o f integration o f cognitive-informational and competence-activity-based education implemented within
the integrative-differential approach. In terms o f those positions the subject matter o f each component
in the didactic system is disclosed in the context o f education character in country schools in Moldova.

Ca orientare metodologică a şcolii secolului XXI noi vedem astăzi crearea unui model de învăţământ 
activ-fundamentat pe competenţe. în acest context, aspectul activ-participativ al şcolii este mai mult sau mai 
puţin elaborat dc ştiinţa pedagogică, iar aspectul ce ţine de competenţe este în proces de stabilire. Aceasta 
influenţează în marc măsură asupra organizării procesului de învăţământ orientat spre formarea competenţelor 
în şcoala rurală.

Vom face unele comentarii în vederea studierii procesului formării competenţelor dc învăţare la elevii 
miei, fiindcă în şcolile rurale predomină clase primare şi gimnaziale.

Dicţionarul explicativ al limbii române precizează termenul competenţă drept o capacitate a cuiva de a sc 
pronunţa asupra unui lucru, pc temeiul unei cunoaşteri adânci a problemei în discuţie Definiţia ne spune că 
competenţa este identificală cu capacitatea dc a sc pronunţa asupra unui lucru. în baza unor cunoştinţe temeini
ce ale subiectului intr-un domeniu anume.

Dicţionarul de pedagogie precizează termenul „capacitate” drept posibilitatea efectuării uneia sau mai 
multor activităţi practice sau mintale. Capacitatea e constituită din cunoştinţe şi competenţe, formate, la rândul 
lor, pe baza aptitudinii şi învăţării (Dicţionar de pedagogie contemporană. Bucureşti: Editura Enciclopedica, 
1969. p.57).

Din definiţie observăm eă termenul capacitate este identificat cu posibilitatea de a efectua o activitate. 
Aceasta din urmă acoperă domeniul mintal sau practic. Insă. după cum ştim, realizarea activităţii nu este posibilă 
în afara cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor.

In acest context formula capacităţii ar fi:
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Capacitate — posibilitatea de a efectua o activitate cunoştinţe | competente

Se formează în baza 
aptitudinilor şi 

învăţării
Dicţionarul enciclopedic explică capacitatea ca ansamblul aptitudinilor şi posibilităţilor fizice şi intelectuale 

ale unei persoane de a executa un anumit lucru, competenţă, persoană deosebit de capabilă. Aceeaşi sursă 
defineşte competenţa ca o capacitate a cuiva de a face, de a aprecia, de a soluţiona sau de a hotărî un lucru.

Observăm, eă autorii identifică capacitatea cu competenţa.
In aspect psihologic, competenţa reprezintă o stare de potenţialitate psihică a unei persoane de a acţiona 

adecvat şi eficient sau un sistem de însuşiri acţionate şi operaţionale, care, împreună cu cunoştinţele, deprinderile 
şi experienţa necesară, duc la acţiuni eficiente şi de performanţă (Popcscu-Neveanu. Dicţionar de psihologie. 
Bucureşti: Albatros, 1987, p.805).

Aşadar, competenţa presupune a şti şi a putea să faci.
P. Popescu-Neveanu susţine că noţiunea de competenţă se diferenţiază de noţiunea de capacitate (apti

tudine împlinită, care s-a consolidat prin experienţă, exerciţiu, asimilare de cunoştinţe şi formare de deprinderi).
Astfel, competenţa exprimă posibilitatea individului de a efectua cu succes o activitate concretă. Compe

tenţa poate fi demonstrată prin fapte, pe când capacitatea. în opinia cercetătorului Ph. Mcirien, este o activitate 
mentală transdisciplinară care va mobiliza cu adevărat competenţa, pentru a o transforma în cunoştinţe dinami
ce.

Propunem următoarea formulă a competenţei:
Competenţă — Capacitate — Cunoştinţe

Ceea ce defineşte în mod esenţial competenţa se parc a fi şi faptul că, pe lângă aceea că se manifestă 
permanent ca o posibilitate demonstrată prin fapte cognitive sau acţionale ale subiectului, ea produce restructu
rări continue ale structurilor deja existente, în baza capacităţilor, cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. Aceasta 
înseamnă că o nouă competenţă nu se construieşte pe loc gol, dar transformând achiziţiile anterioare ale celui ce
învaţă.

Când vorbim de competenţa elevului ne referim la pregătirea sa, şi la rezultatele obţinute.
Considerăm că competenţa de învăţare este o capacitate a elevului de a efectua o acţiune adecvată unui 

scop în condiţii variabile de orientare şi o acţiune compusă din procedee concrete într-o situaţie nouă.
In cercetările efectuate de către Милерян. Платонов, competenţa este definită ca o calitate superi

oară a omului ce reprezintă scopul terminal al procesului pedagogic.
M. Данилов examinează competenţa ca potenţialitatea omului de a acţiona, de a executa acţiuni prac

tice, cotidiene, în baza cunoştinţelor dobândite (M. Данилов. Процесс обучения в школе. М: 1960, с.66).
Analiza literaturii de specialitate (U. Şchiopu, S. Cemortan, A. Bolboceanu. А. Усова, А. Запорожец) 

ne permite să conturăm trei categorii de competenţe de învăţare care pot fi formate la copiii de 6-8 ani:
1. Competenţa de a învăţa de la adult: de a percepe de la pedagog în baza cuvântului şi demonstrării 

procedeele de acţiuni, anumite cunoştinţe şi deprinderi, de a se conduce de acestea în timpul activităţii 
(să asculte adultul, să urmeze indicaţiile).

2. Competenţa de a-şi organiza activitatea proprie: să profileze scopul (rezultatul) şi procedeele de rea
lizare (cum să atingă acest scop); să realizeze controlul şi aprecierea rezultatelor (să compare rezulta
tul cu modelul, eu indicaţiile pedagogului).

3. Competenţa de a corela acţiunile proprii cu acţiunile altor copii (perceperea colegilor ca parteneri în 
diverse activităţi: joc, învăţare, capacitatea de a coopera cu ei.

Autoarea А.Дмитриева identifică următoarele tipuri de competenţe în corelaţie cu conţinuturile unor 
discipline concrete.

1. Competenţa de înţelegere a mesajului adultului: să asculte şi să execute instrucţiunea, să interpreteze 
corect sarcinile;

2. Competenţa de a lucra individual cu manualul şi literatura suplimentară: citirea conştientă şi expresivă 
a textului, respectând accentul, pauzele, intonaţia, profilarea scopului de bază a textului; competenţa de 
a răspunde la întrebări; competenţa de a elabora un plan şi de a expune în baza lui;

3. Competenţa de a observa fenomene, procese, de a analiza cele observate utilizând desene, grile, 
tabele; competenţa de a clasifica, de a sistematiza, de a face generalizări;

4. Competenţe ce ţin de activitatea practică a elevului: să realizeze experimente, să completeze tabele, 
să determine succesiunea şi cele mai raţionale procedee de realizare a obiectivelor instructiv-practice, 
să verifice şi să evalueze propria activitate de învăţare şi muncă.
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Componenţa: scopul sistemei didactice presupune orientarea instruirii spre soluţionarea obiectivelor per
sonalizate ale elevilor şcolii rurale luând în vedere oferta socială a microsociumului.

Tendinţa integrativă în determinarea scopului o vedem în prezenţa elementelor generale pentru toţi elevii 
(dezvoltarea intereselor cognitive, capacităţilor intelectuale şi creative, a independenţei în dobândirea cunoştinţe
lor noi; educarea convingerii în faptul cunoaşterii legilor naturii, respectului faţă de oamenii de ştiinţă). Acest 
scop este determinat de necesitatea formării competentelor, reflectate în standarde.

Componenţa conţinutului sistemei didactice reprezintă îmbinarea standardului cu informaţia variativâ 
(legată de problemele tematicii muncii agricole, ecologic, naturale). Conţinutul este fundamentul formării com
petentelor cognitive şi sociale ale elevului şcolii rurale.

Conţinutul sc reflectă în aşa categorii: informaţie variativâ, invariativă, multidisciplinară şi menodisciplina- 
ră.

Invariativă -  informaţia stabilă, independentă de influenţa factorilor externi, orientată spre păstrarea 
tradiţiilor, tendinţa spre continuitate, spre generalizare şi sinteză.

Informaţia variativâ -  are caracter flexibil, inovativ, deschis, diferenţiat, concret. Ea depinde de compe
tenţa cadrului didactic, tipul şi menirea şcolii, de exemplu în şcoala rurală sînt elemente ecologice, de studiere a 
plaiului natal etc.

Şcoala rurală -  scopul ci -  formarea calităţilor de personalitate: iniţiativă, capacitatea de a gândi creativ, 
învăţarea de-a lungul vieţii.

Formarea competentelor individuale. Competenta individuală -  capacitatea de a înţelege, explica, regla 
propria stare, activitate orientată spre autorealizare.

Sistema didactică conţine sarcini multinivclare cu caracter integrativ. O formă specifică de organizare a 
conţinutului -  sarcini multinivclare cu caracter integrativ (situaţii dc învăţare) influenţează formarea competen
telor vitale ale elevului şcolii rurale.

Deci, în contextul exigenţii timpului, una din strategiile dezvoltării şcolii rurale este abordarea integrativ— 
diferenţiată a modelului sistemei didactice a învăţământului primar. Abordare, care va facilita organizarea proce
sului de învăţământ orientat spre formarea competenţelor.
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The Summary

In this article the authors discover social reasons of Valdorf pedagogy appearance and its philosophical 
principle — Anthroposophy. They show a huge contribution of the forefather of this direction in pedagogy at the 
beginning of the XIXth century who was Rudolf Steiner. In this work are discovered characteristic features of 
Steiner pedagogy, structures of programs and methods of teaching in Valdorfor schools, named because of the 
place, where they had been situated.

Hence, the authors support advantages and disadvantages of Valdorf direction at the modern stage and 
give examples from pedagogical experience in junior schools of Moldova. 1 hey applied progressive elements of
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