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содержит несколько групп и подгрупп факторов. Например, блок 2. „Сырьевые материалы и 

технология их превращения в стекло” включает следующие основные группы факторов: 

2.1. Сырьевые материалы и их подготовка. 

2.2. Получение шихты и ее характеристики. 

2.3. Стекломассу и условия ее варки. 

2.4. Метод и условия формования стеклоизделий. 

2.5. Термообработку стеклоизделий. 

2.6. Финишные операции. 

Затем представляются факторы, относящиеся к отдельным группам и подгруппам. 

На следующем этапе выясняется влияние каждого фактора на химическую стойкость стекло-

тары. Так как при прочих идентичных условиях химическая стойкость стекла зависит от конфигу-

рации изделий. Автор данной статьи экспериментально установил, что значения водостойкости 

бутылок для водки и бутылок для соков, имеющих одну и ту же вместимость, но разную конфигу-

рацию между собой значительно различаются (бутылки вырабатывались на одной и той же 

стеклоформующей машине). 

Затем наступает наиболее сложный и ответственный этап – ранжирование факторов по сте-

пени их важности. Для этого определяется количественная связь между каждым фактором и хими-

ческой стойкостью стеклоизделий. В тех случаях, когда отсутствует количественный критерий, во 

внимание принимается качественное влияние данного фактора на свойства стекла. Надо отметить, 

что до сих пор не выяснено влияние многих факторов на химическую стойкость стеклотары. 

Таким образом, с помощью системного анализа можно получить целостное представление 

о факторах, влияющих на химическую стойкость стеклоизделий (или иное другое свойство 

стекла), их взаимосвязи между собой и провести ранжирование факторов по степени важности. 

Опыт преподавания свидетельствует о том, что при помощи системного анализа студенты 

легко осваивают единый подход представления характеристики вещества или материала. Такая 

методика эффективна для развития внутрипредметных и межпредметных связей.  

Аналогичным образом системный анализ применяется для формирования деятельностных, 

экспериментальных и интегральных химических компетенций. 
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viitorilor economişti. Abordarea competentă are premise pedagogice atît în practică, cît şi în teorie. Referindu-se la 

practica educaţiei profesionale, pedagogii au atras atenţia la decalajul evident dintre calitatea pregătirii specialistului cu 

studii superioare şi cerinţele pieţei muncii. Abordarea prin competenţe în pregătirea economiştilor corespunde direcţiei 
contemporane de dezvoltare strategică a businessului. Formarea strategiilor de adaptare profesională a viitorilor specia-

lişti în învăţămîntul superior este instrumentul de realizare a abordării prin competenţe, scopul fiind pregătirea unui 

specialist competent şi competitiv, în corespundere cu cerinţele pieţei. 
Cuvinte-cheie: conceptul de competenţă, abordarea competentă, competenţa profesională, competenţe pentru 

economişti, strategiile educaţionale, strategii de adaptare. 

Abstract: The strategic transformations that are going on in higher education, caused by the intensifying 
demands of the labour market, request a competent approach in training future economists. The competent approach has 

pedagogical premises both in practice and theory. Teachers have already paid attention to the evident divergence between 

the quality of the graduate’s training and the skills requested from the specialist in production by employers, which has 
a direct influence on the process of adaptation of the specialist to the working conditions. The competent approach in 

training economists corresponds to the contemporary direction − the strategic development of business. Developing 

strategies of future specialists’ professional adaptation in higher education is an instrument of realization of the com-
petent approach, aiming at training competent and competitive specialists who will correspond to the market demands. 

Keywords: concept of competence, competent approach, professional competence, skills for economists, 

educational strategies, adaptation strategies. 

Educaţia superioară contemporană suferă schimbări esenţiale, ca rezultat al reacţiei la condiţiile 

social-economice schimbătoare, ce ţin în special de criteriile de cerere a forţei de muncă, determinate de 

piaţa de muncă. Piaţa înaintează specialistului o gamă de noi cerinţe, care nu sînt suficient sau deloc luate 

în consideraţie în programele de pregătire a specialiştilor în educaţia superioară. Întreprinderile şi organi-

zaţiile au nevoie de specialişti de o înaltă calificare, competitivi, ce posedă cunoştinţe şi abilităţi şi se 

adaptează repede la condiţiile schimbătoare ale businessului. Ca rezultat, se modifică structura procesului 

de învăţămînt şi abordările faţă de pregătirea specialiştilor, inclusiv a specialiştilor profilului economic. 

În practica învăţămîntului superior se utilizează un număr mare de abordări variate, ce stau la baza 

pregătirii economiştilor. Printre ele se numără atît abordări cunoscute şi fundamentate în timp (abordarea tra-

diţională, complexă, sistemică, situaţională, de activitate, personală), cît şi abordări noi, ce au intrat în proce-

sul de învăţămînt relativ nu de mult (abordarea strategică, orientată spre piaţă, informaţională, competentă). 

Metodologia abordărilor, ce intră în prima grupă, este mai mult sau mai puţin complet elaborată, 

deşi în măsuri diferite. Esenţa abordărilor menţionate este larg privită de pe poziţiile filozofiei, psiholo-

giei, pedagogiei. Ceea ce ţine de grupa a doua de abordări, ele încă nu au primit o suficientă argumentare 

ştiinţifică şi răspîndire, dar cu toate acestea sînt tot mai mult recunoscute şi utilizate atît de cercetători, cît 

şi de practicieni.  

Introducerea abordării competente în activitatea pedagogică e legată de numele savantului-cerce-

tător V. Landşeer, care la începutul anilor 80 ai secolului trecut, a publicat într-o revistă ştiinţifică „con-

cepţia competenţei minimale” elaborată de el. De la început, se vorbea despre competenţa profesională ca 

un scop şi rezultat al educaţiei. Cu toate acestea, competenţa într-un sens larg avea sensul de „cunoaşterea 

detaliată a obiectului sau deprinderea căpătată”. Pe măsura introducerii în practica educaţională, concep-

tul de competenţă profesională a căpătat noi forme şi conţinut. La sfîrşitul secolului trecut aşa savanţi ca 

V. Bolotov, E. I. Kogan, V.A. Kalinei, A.M. Novikov, V.V. Sericov, S.E. Sisov, B. D. Elikonin au înce-

put să vorbească despre abordarea competentă în educaţie. 

Astăzi abordarea competentă în educaţie presupune posedarea de către student a unui complex de 

cunoştinţe şi abilităţi necesare în activitatea sa profesională. Conţinutul competenţelor necesare e variat, 

dar se poate de determinat gama universală de competenţe pentru economişti: cunoştinţe profesionale; cu-

noaşterea şi capacitatea de a interpreta informaţia din domeniul businessului, dreptului, ecologiei, standar-

delor internaţionale; abilitatea şi deprinderile de a lucra cu sisteme informaţionale, baze de date; capacita-

tea de protecţie a proprietăţii intelectuale; capacitatea de a prezenta tehnologii şi produse; cunoaşterea 

limbilor străine. În lista deprinderilor individuale intră: deprinderile şi abilităţile de comunicare, creativi-

tatea, capacitatea de a gîndi creativ, adaptarea, capacitatea de a lucra în echipă şi independent, conştiinţa 

de sine şi autoaprecierea. 

Competenţa se reflectă în abilitatea de a face o alegere, reieşind din evaluarea adecvată a proprii-

lor posibilităţi într-o situaţie concretă, şi are legătură cu motivaţia pentru o educaţie continuă şi autoedu-

caţie a specialistului. Aici e necesar de a numi elementele componente ale conceptului de competenţă: 

 Cunoştinţele sînt un număr de date, necesare pentru efectuarea lucrului. Cunoştinţele sînt un con-

cept mai larg decît deprinderile. Cunoştinţele reprezintă contextul intelectual în care lucrează omul. 
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 Deprinderile sînt abilitatea de a poseda mijloacele şi metodele de efectuare a unei însărcinări 

concrete. Deprinderile apar într-un diapazon larg, de la forţa fizică şi îndemînare pînă la educaţia 

specializată. General pentru toate deprinderile este faptul că ele sînt concrete. 

 Aptitudinea este predispoziţia înnăscută de a efectua o însărcinare concretă. 

 Efortul este punerea în aplicare conştientă a resurselor intelectuale şi fizice într-o direcţie anumită. 

Indiciile fundamentale ale competenţei sînt aşa trăsături ca flexibilitatea continuă, legată de schim-

bările necesare succesului specialistului în societatea mereu în schimbare. Cu alte cuvinte, abordarea 

competentă presupune o orientate clară spre viitor - abordarea strategică, care apare în posibilitatea de a 

crea propria educaţie, luînd în consideraţie succesul în activitatea personală şi profesională. 

În contextul trecerii educaţiei superioare la standardele europene, să ne oprim, de asemenea, la 

competenţele internaţionale înaintate specialiştilor. În lista competenţelor-cheie în dependenţă de poziţiile 

de bază, elaborate de Consiliul Europei, intră: 

 competenţe politice şi sociale, aşa ca abilitatea de a lua responsabilitatea asupra sa, participarea la 

luarea deciziilor în comun, soluţionarea conflictelor pe cale paşnică, participarea la funcţionarea şi 

îmbunătăţirea instituţiilor sociale democratice; 

 competenţe ce ţin de traiul într-o societate multiculturală, aşa ca înţelegerea diferenţelor, respectul 

reciproc, abilitatea de a trăi împreună cu oamenii de alte culturi, limbi, religii şi convingeri;  

 competenţa în domeniul comunicării, aşa ca posedarea comunicării orale şi scrise, cunoaşterea 

cîtorva limbi etc.; 

 competenţe legate de lumea informaţională, aşa ca posedarea tehnologiilor informaţionale, înţele-

gerea posibilităţii utilizării lor, a avantajelor şi dezavantajelor, capacitatea de a a avea o atitudine 

critică la informaţia şi publicitatea distribuită etc.; 

 competenţe legate de formarea deprinderii de educare continuă ca bază a unei pregătiri continue 

pe plan informaţional, atingerea succesului în viaţa personală şi de activitate. 

Această varietate de abordări semnifică că determinarea competenţelor-cheie poate să aibă loc nu-

mai în cadrul discuţiilor regionale, de stat şi internaţionale cu participarea tuturor şi, pe măsura posibilită-

ţii, a unui număr mare de grupe sociale importante şi trebuie să ia în consideraţie totalitatea domeniilor de 

activitate vitală (organele conducerii de stat, societatea pedagogică şi angajatorii) [Хуторской 2003:58].  

Abordarea competentă are premise pedagogice atît în practică, cît şi în teorie. Dacă e să vorbim 

despre practica educaţiei profesionale, atunci pedagogii demult au atras atenţia la divergenţa evidentă 

între calitatea pregătirii absolventului instituţiilor superioare de învăţămînt şi cerinţele înaintate faţă de 

specialist a angajatorilor şi activităţii de producţie. 

V. Landşeer în articolul său „Conceptul competenţei minimale” scrie: „cunoştinţele, deprinderile 

şi noţiunile sînt componente importante ale succesului în toate sferele activităţii, dar ele nu îl asigură. 

Succesul depinde, de asemenea, şi nu într-o măsură mică de obiective, valori, sentimente, speranţe, 

motivare, independenţă, cooperare, perseverenţă şi intuiţie a oamenilor” [Landşeer 1988: 36]. Li Iacocca, 

un manager de frunte, evidenţiază faptul că succesul în afacerile financiare depinde doar cu 15% de 

cunoaşterea profesiei sale, şi 85% de abilitatea de a comunica cu colegii, a-i face pe oameni să aibă 

punctul său de vedere, a-şi face publicitate sie şi ideilor sale etc. 

Toate aceste exemple ne vorbesc despre prezenţa neajunsurilor în pregătirea specialiştilor, ce 

constă în faptul că formînd sistemul de cunoştinţe şi deprinderi la subiect, instituţiile de învăţămînt nu 

acordă destulă atenţie dezvoltării multor competenţe individuale şi sociale, ce determină competitivitatea 

viitorului specialist. 

Vizavi de competenţa profesională, analiza arată prezenţa diferitor opinii. Potrivit primei 

„competenţa profesională – este un concept integrativ ce cuprinde trei componente - mobilitatea cu-

noştinţelor, varietatea metodei şi gîndirea critică” [Чошанов 1997: 120]. Al doilea punct de vedere constă 

în examinarea competenţei profesionale ca o sistemă din trei componente: 

 competenţa socială (abilitatea de a lucra în grup şi a colabora cu alţi angajaţi, gradul de pregătire 

de a accepta responsabilitatea pentru rezultatul muncii sale, posedarea procedeelor de educaţie 

profesională); 

 competenţa specială (pregătirea pentru efectuarea independentă a unor tipuri de activităţi concrete, 

abilitatea de a soluţiona probleme profesionale tipice, capacitatea de a evalua rezultatele muncii 

sale, abilitatea de a căpăta independent noi cunoştinţe şi deprinderi la specialitate); 

 competenţa individuală (gradul de pregătire pentru calificarea continuă şi realizarea în plan profe-

sional, abilitatea de a reflecta profesional, trecerea de crizele şi deformaţiile profesionale) 

[Landşeer 1988: 37]. 
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Deseori competenţa este privită ca sinonim al calităţii pregătirii specialistului. Acest concept 

include în sine totalitatea calităţilor acelor obiecte şi procese care au legătură cu pregătirea specialistului. 

În plan de conţinut, conceptul „calitatea pregătirii specialistului” este mai larg în sens decît noţiunea 

„competenţa specialistului”. Pe de altă parte, calitatea şi competenţa pot fi în relaţia „mijloc-condiţie-

scop”. Scopurile calitative, conţinutul, formele, metodele şi mijloacele, condiţiile de pregătire sînt o 

garanţie necesară formării unui specialist competent. 

E important de determinat locul abordării competente în procesul educaţiei. Din punctul nostru de 

vedere, abordarea competentă nu neagă abordarea academică, dar o aprofundează, lărgeşte şi completea-

ză. Abordarea competentă corespunde mai mult condiţiilor economiei de piaţă, deoarece ea presupune 

orientarea la formarea în acelaşi timp a cunoştinţelor profesionale (ceea ce este practic unicul lucru im-

portant pentru abordarea academică), ce implică cunoaşterea tehnologiilor profesionale, dar şi a dezvoltă-

rii la studenţi a unor deprinderi şi abilităţi universale (competenţe-cheie), care sînt cerute de piaţa de mun-

că modernă. 

Abordarea competentă, fiind orientată mai întîi de toate spre o nouă viziune asupra scopurilor şi eva-

luării rezultatelor educaţiei profesionale, înaintează cerinţele sale şi faţă de alte componente ale procesului 

educaţional-conţinut, tehnologii pedagogice, mijloace de control şi evaluare. Cel mai important aici este 

proiectarea şi realizarea a unor aşa tehnologii de învăţare, care ar crea situaţii de introducere a studenţilor în 

diferite tipuri de activitate (comunicare, soluţionare de probleme, discuţii, dezbateri, realizarea proiectelor). 

Ca instrument de realizare a abordării competente în educaţia superioară servesc strategiile edu-

caţionale. Cele mai adecvate strategii ale acestei abordări sînt următoarele: învăţarea pe module, învăţarea 

„case-study”, elaborarea unui număr de situaţii pentru primirea deciziilor, învăţarea prin proiecte. Aceste 

strategii îndeplinesc funcţii importante în procesul educaţional, dintre care se evidenţiază funcţia dezvol-

tării capacităţilor de adaptare a studenţilor faţă de mediul profesional. 

Deoarece psihicul uman este activ, adaptarea nu poate fi privită ca o adaptare pasivă faţă de me-

diul înconjurător. Cu toate acestea, se diferenţiază două strategii de adaptare. 

La baza primei strategii (strategia comportamentului adaptiv) stă tendinţa dominantă de a supune 

activitatea profesională condiţiilor externe ce se manifestă prin necesităţi stabilite, reguli, norme. În acti-

vitatea sa omul, de regulă, se ghidează de postulatul de economisire a propriilor consumuri energetice 

(fizice, emoţionale, intelectuale etc.). De asemenea el foloseşte, în general, algoritmii de soluţionare a 

problemelor, însărcinărilor, situaţiilor profesionale, elaborate mai devreme, ce se transformă în şabloane 

şi stereotipuri. Această strategie permite omului să intre constructiv în procesul tehnologic, ce se caracte-

rizează prin normele sale, învăţarea condiţiilor necesare de muncă ce este determinat de reguli şi de 

ordinea internă, să intre în fluxurile de informaţii existente, în sistemul de relaţii de afaceri şi personale 

ale membrilor colectivului. 

Comportamentul strategiei a doua (strategia de autodezvoltare profesională) caracterizează omul 

prin capacitatea de a ieşi din limitele activităţii de fiecare zi, de a vedea munca sa ca un tot întreg şi a o 

transforma într-un obiect de schimbare practică. Această avansare îi dă posibilitatea să devină stăpîn pe 

situaţie, stăpîn ce îşi construieşte prezentul şi viitorul. Aceasta permite acceptarea, conştientizarea şi eva-

luarea internă a dificultăţii şi divergenţelor diferitor laturi ale activităţii profesionale, de a le soluţiona in-

dependent şi constructiv în dependenţă de orientările sale valorice, de a privi dificultăţile ca stimul pentru 

o dezvoltare ulterioară. 

În concluzie, e necesar de a menţiona că pentru activitatea profesională eficientă în noile condiţii, 

specialistului nu-i este de ajuns să aibă cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi profesionale. La pregătirea 

profesională (şi calificare) într-o instituţie superioară de învăţămînt e necesar de a atrage atenţia asupra 

dezvoltării potenţialului adaptiv a viitorului specialist, ce este posibil prin utilizarea abordării competente 

în procesul educaţional şi elaborării strategiilor de adaptare profesională a viitorilor specialişti. 
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