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La evaluarea proiectelor se ţine cont de: 

 documentaţia proiectului; 
 implementarea corectă a cerinţelor; 

 structurarea informaţiei în prezentare; 

 interfaţa prezentării; 
 modalitatea de prezentare. 

Aplicarea modelului axat pe proiecte în procesul de predare-învăţare oferă studenţilor posibilitatea 
de a-şi dezvolta competenţe pentru a şti ce doresc să cunoască, de unde să obţină ceea ce-şi doresc şi cum 

să gestioneze informaţia obţinută, pentru a deţine un control permanent asupra avalanşei informaţionale. 
Cooperarea serveşte drept stimul pentru cunoaşterea altor opinii, referitor la obiectivele propuse, 

pentru căutarea informaţiei suplimentare şi aprecierea rezultatelor obţinute. 
Elaborarea materialelor electronice permite formarea în consecinţă a unui portofoliu ce asigură 

posibilitatea de: 
 a repeta materialul ce prezintă dificultate; 

 a dirija şi viziona modele reale; 
 a automatiza procesul de căutare şi prelucrare a informaţiei de către studenţi. 

Rezultatele sporirii eficienţei procesului de instruire la disciplina „Informatica generală” prin 

aplicarea metodei proiectelor sînt evidente la finele cursului, fiind demonstrate prin notele obţinute de 

studenţi la examen.  
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SITUAŢIA – PUNCT DE PORNIRE ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR 

Nicoleta BLEANDURĂ, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova 

Rezumat: Introducerea progresivă a învăţămîntului orientat spre formarea competenţelor este o necesitate a 
societăţii contemporane. Lipsa unei definiţii unanime clare a noţiunii de competenţă nu facilitează deloc acest proces, 
ci dimpotrivă. Ca rezultat, apar multe confuzii în ceea ce priveşte definirea competenţei drept capacitate, obiectiv, 
performanţă, calificare sau chiar caracteristică a persoanei. Totuşi există anumite elemente cheie ce definesc conceptul 
de competenţă, acceptate de mai mulţi cercetători. 

În articol este analizată abordarea noţiunii de competenţă, pornind de la elementul ei esenţial – situaţia. Sînt 
cercetate diversele roluri atribuite situaţiei în dezvoltarea competenţelor precum: caracteristică a competenţei, sursă sau 
criteriu. În final, este analizată posibilitatea gestionării competenţelor, pornind de la un referenţial de situaţii. 

Cuvinte-cheie: competenţă, învăţămînt centrat pe competenţe, situaţie, poziţie, obiectiv, capacitate, 

perfor-manţă, calificare, referenţial. 

Abstract: Competence-oriented education has become a necessity of the modern society. The lack of a clear 
and unanimous definition of the concept of competence does not facilitate this process, though. In consequence, there 
is much confusion related to defining competence as capacity, objective, performance, qualification or even a characteristic 
of a person. However, there are some key elements that define the concept of competence that are supported by many 
researchers. 

The article analyses the competence concept approach starting from its essential element - the situation. 
Different roles of the situation in developing competences are investigated, such as competence characteristics, source 
or criterion. Finally, the author analyses the possibility of competence management through a referential of situations. 

Keywords: competence, competence-based learning, situation, position, objectives, capacity, performance, 
qualification. 
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„Secretul pentru a reuşi în educaţie nu este atît de a preda, 

cît de a-l pune pe elev în situaţia de a învăţa prin el însuşi” 

R. Baden-Powell 
 

Apariţia conceptului de competenţă în cadrul sistemului de învăţămînt este un răspuns la o nouă 

cerere socială, avînd menirea de a reduce ecartul dintre calificarea certificată de diplomă şi cerinţele 

locului de muncă. 

În Republica Moldova, educaţia orientată spre formarea competenţelor devine tema unor discuţii 

aprigi mai ales odată cu apariţia în toamna anului 2010 a curriculei modernizate, în care rolul de bază îl 

ocupă competenţele. Lipsa unei fundamentări teoretice şi a unei definiţii clare a noţiunii de competenţă a 

determinat faptul că trecerea la învăţămîntul centrat pe competenţe a însemnat doar schimbarea noţiunii 

de obiectiv cu cel de competenţă, profesorii utilizînd aceleaşi practici de predare ca şi în trecut. Astfel po-

pularitatea conceptului de competenţă riscă să fie „cazul unui vin vechi în sticle noi” [Biemans et alii 

2004: 6]. Totuşi abordarea prin competenţe se impune ca o soluţie necesară evoluţiei sistemului educativ. 

Această soluţie diferă de soluţiile propuse anterior, datorită concentrării în mod esenţial pe dezvoltarea 

situaţiilor în care rolul central îl are elevul. Noutatea principală a abordării prin competenţe rezidă în pro-

movarea unei „pedagogii de integrare” [Jadoulle 2004: 2], adică o pedagogie care are ca scop să-i înveţe 

pe elevi să integreze, să mobilizeze, să combine, să utilizeze în situaţii noi resursele acumulate anterior. 

În cele ce urmează vom cerceta conceptul de competenţă, bazîndu-ne pe caracteristica ei de bază, 

şi anume situaţia. 

Studierea mai multor surse în domeniul didacticii permite de a formula următoarea concluzie: 

conceptul de competenţă este unul dintre cele mai complexe. Înainte de a analiza diversele confuzii 

referitor la noţiunea de competenţă, vom lua drept punct de referinţă definiţia propusă de către profesorul 

canadian Ph. Jonnaert: „competenţa este punerea în aplicare de către o persoană aflată în situaţie, într-un 

context bine determinat, a unui ansamblu diversificat, dar coordonat de resurse; această aplicare rezidă în 

alegerea, mobilizarea şi organizarea acestor resurse şi în acţiunile pertinente care permit tratarea cu succes 

a situaţiei” [Jonnaert et alii 2004: 674]. 

Odată cu apariţia învăţămîntului orientat spre formarea competenţelor, unii autori resping complet 

noţiunea de obiectiv, înlocuind-o cu noţiunea de competenţă. Ol. Ray afirmă că „abordarea prin 

competenţe este concepută ca o trecere bruscă de la învăţarea bazată pe obiective, metoda tradiţională, 

predominantă în lumea învăţămîntului din secolul XX, conform căreia informaţia ce trebuie predată este 

împărţită în obiective ce urmează să fie atinse la finele fiecărui nivel de studiu”. Diferenţa dintre această 

metodă şi abordarea prin competenţe constă în faptul că în cazul celei din urmă se preferă o „învăţare 

integrată într-o logică globală”, scopul final fiind atins nu doar la sfîrşitul procesului de studii, dar va fi 

inclus la început şi chiar va determina modul în care studenţii îşi dezvoltă pe parcurs diversele 

componente ale competenţei, în diverse situaţii problemă [Rey 2008: 4]. 

X. Roegiers vorbeşte despre „competenţa disciplinară” ca fiind punctul de articulaţie dintre 

pedagogia bazată pe obiective şi abordarea prin competenţe. Totodată, distincţia dintre obiectiv şi 

competenţa disciplinară se bazează, conform opiniei lui, pe două motive: 

1. Competenţele disciplinare se stabilesc în funcţie de competenţele terminale, pe cînd obiectivele 

sînt determinate în funcţie de conţinutul programei de studiu; 

2. Logica obiectivelor în învăţămînt merge de la simplu la complex, adică conţinutul trebuie 

împărţit în aşa mod, încît la sfîrşitul unei unităţi de studiu, obiectivul să fie atins. Iar competenţa discipli-

nară determină trecerea de la complex – în cazul situaţiilor de învăţare, la simplu, iar apoi în cazul situa-

ţiilor de integrare, din nou spre complex [Roegiers 2005: 74]. 

Apariţia conceptului de competenţă ca „structurant al programelor şcolare actuale”, spune Ph. 

Jonnaert, „nu înseamnă că noţiunea de obiectiv trebuie să fie exclusă complet”. Procesul adoptării unei 

abordări prin competenţe în învăţămînt nu trebuie confundată cu un proces bazat pe obiective, căci dacă 

uneori i s-ar modifica funcţia şi utilizarea, „noţiunea de obiectiv este întotdeauna utilă”. Soluţia ar fi de a 

determina cum pedagogia bazată pe obiective ar putea fi integrată în contextul perspectivelor actuale în 

învăţămînt [Jonnaert et alii 2004: 670]. 

Deşi noţiunea de obiectiv este deseori confundată sau înlocuită cu noţiunea de competenţă, consi-

derăm că dacă obiectivul reprezintă ”ceea ce urmează să fie realizat„ (DEX 1998), atunci competenţa ar fi 

una dintre diversele realizări, iar ca obiectiv ar putea fi sau nu formarea uneia sau mai multor competenţe. 

Uneori noţiunea de competenţă este confundată cu noţiunea de performanţă. Dacă performanţa 

este „o realizare deosebită într-un anumit domeniu” (DEX 1998), atunci ea ar putea reprezenta doar o 

reflectare a competenţei. 
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S. Bohlinger susţine că „diferenţa dintre competenţă şi performanţă rezidă în faptul că performanţa 

este rezultatul competenţei” [Bohlinger 2007: 113]. Astfel, o persoană competentă îşi poate demonstra per-
formanţa. Această idee este susţinută şi de R. Boyatzis care defineşte competenţa drept „o caracteristică de 

bază a persoanei care duce la o performanţă eficace sau superioară la locul de muncă” [Boyatzis 2008: 8]. 

Confuziile dintre noţiunea de competenţă şi noţiunea de calificare apar mai cu seamă în urma 
introducerii în Marea Britanie a unui sistem unic naţional de determinare a calificării profesionale bazat 

pe competenţe „National Vocational Qualifications”, cînd competenţa este demonstrată doar în cazul co-
respunderii realizărilor personale cu cele stabilite de standard [Mulder 2007: 10-13]. 

Aceste două noţiuni se disting prin: „calificările corespund cunoştinţelor şi aptitudinilor care pot fi 
descrise obiectiv, care pot fi predate şi învăţate, avînd un caracter funcţional”, iar competenţa „are o di-

mensiune complementară legată de o personalitate individuală, care este orientată spre utilitate” 
[Bohlinger 2007: 115]. 

Dacă calificarea reprezintă „pregătirea într-un anumit domeniu de activitate profesională” (DEX 
1998), atunci putem conclude că această pregătire poate fi diferită cu sau fără demonstrarea unei 

competenţe, iar a fi calificat nu înseamnă neapărat şi a fi competent. 
Unele abordări ale conceptului de competenţă sînt mai degrabă de ordin psihologic decît pedagogic. 

Astfel unii autori definesc competenţa drept o caracteristică a personalităţii. Aşa F. Delamare afirmă că com-

petenţa „este o caracteristică nu numai a unei persoane, dar şi a unui context”, căci oamenii nu au competen-

ţe independente de context [Delamare le Deist 2005: 29]. S. Bohlinger însă spune că o trăsătură a persona-
lităţii este o dispoziţie interioară, pe cînd competenţa reprezintă o atribuţie exterioară [Bohlinger 2007: 114]. 

Unii cercetători confundă noţiunea de competenţă cu cea de capacitate, iar definirea competenţei 
deseori începe în felul următor: „competenţa este capacitatea de a…”.  

Conform opiniei lui J. Boutin, dacă „competenţa este capacitatea de a acţiona, atunci ea presupune 
cunoştinţe, un a şti să faci, anumite comportamente şi capacităţi intelectuale şi globale, care constituie 

baza competenţei, dar nu competenţa în sine” [Boutin 2004: 26]. 

Ph. Jonnaert afirmă că într-adevăr „competenţa înglobează capacitatea, dar nu invers. Capacităţile sînt 
părţi componente ale competenţei, dar nu invers”. Competenţa este astfel, rezultatul coordonării unei serii de 

capacităţi şi alte categorii de resurse pentru tratarea cu succes a unei situaţii [Jonnaert ş.a. 2004: 674-675]. 
X. Roegiers trasează liniile distincte conceptuale între noţiunea de capacitate şi competenţă. Capa-

citatea este conform opiniei lui, aptitudinea de a face ceva: de a identifica, compara, memora, analiza, 
observa ş.a. Aceeaşi capacitate poate fi exercitată într-o infinitate de conţinuturi. De exemplu, poţi com-

para dimensiunile a două creioane, sau poţi compara două personaje literare. Iar competenţa se dezvoltă 
datorită faptului că capacităţile care stau la bază se exercită progresiv în situaţii concrete. X. Roegiers 

evidenţiază caracteristicile distincte ale acestor două noţiuni. Caracteristicile de bază ale unei capacităţi 
sînt: caracterul transversal, evoluţia în timp, transformarea, imposibilitatea de a fi evaluată. Competenţa 

are următoarele caracteristici principale: mobilizarea unui ansamblu de resurse, finalitate, legătura cu o 
familie de situaţii, caracterul disciplinar, posibilitatea de a fi evaluată. 

Anume conexiunea cu o familie de situaţii este centrală în definirea conceptului de competenţă 
[Roegiers 1999: 5-11]. 

Deşi există numeroase definiţii distincte ale conceptului de competenţă, unele trăsături care 
definesc acest concept sînt acceptate de mai mulţi autori, adică sînt constante. Vom încerca în continuare 

să prezentăm caracteristicile definitorii ale acestui concept conform opiniei mai multor autori relevanţi 
din domeniul didacticii şi să găsim punctele lor de tangenţă. 

Ph. Jonnaert ş.a. evidenţiază trei elemente constante ale conceptului de competenţă: 
1.Competenţa se bazează pe mobilizarea şi coordonarea de către o persoană, într-o situaţie dată, a 

unei diversităţi de resurse; 

2.Competenţa se dezvoltă doar într-o situaţie; 

3.Competenţa va fi dobîndită numai în cazul tratării cu succes a situaţiei [Jonnaert et alii. 2004: 673]. 

H. Biemans ş.a. numesc conceptul de competenţă „elastic” şi disting şase caracteristici ale acestuia: 
1. Competenţele sînt legate de un anumit context; 

2. Competenţele sînt indivizibile (cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile fiind integrate); 
3. Competenţele sînt schimbătoare; 

4. Competenţele sînt legate de acţiune; 
5. Competenţele necesită învăţare şi dezvoltare; 

6. Competenţele sînt interdependente [Biemans et alii 2004: 7]. 
X. Roegiers caracterizează competenţa prin: 

 necesitatea mobilizării unui ansamblu de resurse; 
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 finalitate; 

 legătura cu o familie de situaţii; 

 caracter disciplinar; 

 posibilitatea de a fi evaluată [Roegiers 1999: 8-11]. 
Din cele relatate mai sus, se observă mai multe tangenţe în ceea ce priveşte caracteristicile con-

ceptului de competenţă. În opinia noastră, cea mai importantă este legătura competenţei de situaţie. 

Funcţia esenţială a situaţiei educative constă în determinarea activităţii elevului. Acesta acţionează 
în dependenţă de situaţia în care este pus. Situaţia educativă ar trebui construită în aşa fel, încît elevul să 

acţioneze prin mobilizarea resurselor necesare pentru a ieşi cu bine din ea. Pedagogul român M. Ştefan 
afirmă că „Situaţia educativă este creată cu intenţia de a provoca activitatea necesară pentru a se construi 

competenţele pe care le dorim” [Ştefan 2003: 64]. 
Noţiunile de competenţă şi situaţie sînt strîns legate, or competenţa nu ar putea fi formată decît 

doar într-o anumită situaţie. În această ordine de idei, conform opiniei lui Ph. Jonnaert, „competenţa 
reprezintă combinarea unui ansamblu de resurse, care fiind coordonate între ele, permit de a stăpîni o si-

tuaţie şi de a-i răspunde pertinent.” Astfel competenţa este specifică doar unei situaţii şi unei clase de 
situaţii [Jonnaert et alii 2004: 672]. 

Conceptul ştiinţific al competenţei, în care situaţia ocupă locul de frunte îşi găseşte originea încă 

în anul 1970, cînd Chomsky defineşte competenţa lingvistică drept o „utilizare efectivă a limbii în situaţii 

concrete” [Bohlinger 2007: 113]. 
Abordarea constructivistă, conform căreia situaţia este centrală în definirea conceptului de 

competenţă este dezvoltată în mare parte de către cercetătorii canadieni D. Masciotra şi Ph. Jonnaert. Din 
acest punct de vedere, situaţia este văzută subiectiv ca o construcţie, iar persoana competentă doar îşi 

reprezintă situaţia. O situaţie este văzută de către o persoană aşa precum o percepe, o înţelege şi o proble-
matizează ea însăşi. O situaţie este „o funcţie de posibilităţile, acţiunile şi intenţiile persoanei în cir-

cumstanţele în care se află” [Masciotra 2007: 2]. Astfel, pentru o persoană, situaţia nu există de sine stătă-
tor, persoana însăşi generează în parte situaţia în care se află. Competenţa, în această ordine de idei, repre-

zintă „faptul de a fi în situaţia de a face ceva cu inteligenţă şi eficacitate” [Masciotra 2006: 7]. 

Abordarea pozitivistă, din contra, percepe situaţia din punct de vedere obiectiv, independent de 
persoană. Persoana doar acţionează sau reacţionează faţă de situaţia existentă. 

Deşi este privită din diferite unghiuri de vedere, situaţia rămîne punctul de pornire în abordarea 
prin competenţe, în opinia mai multor autori. 

J. Jadoulle afirmă că „a fi competent, înseamnă a fi capabil, într-un anumit număr de situaţii 
disciplinare precis identificate, de a îndeplini o sarcină care presupune integrarea diferitelor resurse”. 

Situaţiile precis identificate înseamnă că acestea ar trebui să fie familiare studentului. Prin urmare această 
familiaritate înseamnă prezenţa unui anumit număr de parametri pe care studentul ar trebui să-i 

recunoască de la un context la altul [Jadoulle 2004: 7]. 
Abordarea prin competenţe, conform opiniei lui X. Roegiers este sinonim cu „a face învăţarea mai 

activă”. În această viziune accentul se pune pe dezvoltarea situaţiilor de învăţare care ar înlocui lecţiile 
axate pe discursul profesorului. X. Roegiers distinge trei tipuri de situaţii în dezvoltarea competenţelor: de 

învăţare, de integrare şi de evaluare. Profesorul începe prin propunerea situaţiilor de învăţare pentru 
dezvoltarea competenţelor disciplinare necesare, ceea ce ocupă aproximativ 80% din timpul total de 

învăţare. Apoi, după o săptămînă sau după o lună el propune situaţii de integrare – situaţii complexe în 
care elevul mobilizează resursele dobîndite. Ele sînt alese în funcţie de competenţele terminale stabilite. 

În fine, profesorul propune elevilor situaţii de evaluare, aproximativ de aceeaşi natură cu situaţiile de in-
tegrare, care nu servesc pentru a învăţa elevul să devină competent, dar care servesc pentru determinarea 

dacă elevul este competent [Roegiers 2005: 79]. 
Din cele relatate anterior, putem conclude că studentul îşi poate dezvolta competenţele doar în 

situaţii bine determinate. Situaţia este crucială în procesul de formare a competenţelor. 

Conform teoriei situaţiilor educative, situaţia este definită drept „poziţia în care se află cel supus 
influenţei educative (elevul sau grupul de elevi) în raport cu ceilalţi factori ai procesului educaţional” 

[Ştefan 2003: 45]. Conform opiniei lui M. Ştefan, situaţia educativă este centrată pe elev, profesorul fiind 
doar un factor extern – „nu un factor oarecare printre ceilalţi, ci principalul factor situaţional, hotărîtor 

pentru construirea şi desfăşurarea situaţiei educative” [Ştefan 2003: 171]. G. Boutin însă critică acest pro-
cedeu „de punere a accentului într-o manieră radicală pe student în detrimentul profesorului”, afirmînd că 

„situaţiile de învăţare şi situaţiile de predare nu trebuie considerate contradictorii”, deoarece „această 
fractură nu poate da studenţilor decît mesajul că a învăţa structurat este plictisitor” [Boutin 2004: 34]. 



Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective 

 92 

Vom considera că relaţia profesor – student este destul de importantă, dar situaţia de predare în 

care se află profesorul este totuşi diferită de situaţia educativă în care nucleul este desigur studentul care 

acţionează, caută ieşirea cu succes din situaţie şi îşi dezvoltă competenţele. Faţă în faţă cu sistemul de 

învăţămînt, orientat spre formarea competenţelor, studentul aflat pe poziţia centrală în situaţia de învăţare 

este obligat să fie responsabil, curios, plin de iniţiativă, persistent şi capabil de a-şi organiza propria 

activitate. În acest caz, profesorul nu-şi va pierde nicidecum din valoare, ci dimpotrivă va avea rolul de 

facilitator care organizează, însoţeşte, sfătuieşte, sugerează, stimulează şi încurajează studentul. 

Ph. Jonnaert afirmă că „Situaţiile sînt totodată sursă şi criteriu a cunoştinţelor şi competenţelor” 

[Jonnaert 2008: 4]. 

Dar în ce mod situaţia devine criteriu de determinare a competenţelor? Conform opiniei lui Ph. 

Jonnaert ş. a., o competenţă nu va fi dobîndită decît doar în cazul tratării cu succes a situaţiei [Jonnaert et 

alii. 2004: 674]. Din acest punct de vedere, situaţia devine criteriu de determinare a competenţei: dacă 

situaţia a fost rezolvată, atunci persoana este considerată competentă, dar dacă nu a fost rezolvată cu 

succes, atunci persoana nu este competentă.  

Rolul situaţiei ca sursă a competenţelor este evident dacă considerăm situaţia „elementul central al 

curriculumului, care are ca finalitate dezvoltarea competenţelor persoanei” [Jonnaert 2008: 4]. Situaţia, 

astfel, devine punct de pornire în dezvoltarea competenţelor. 

Situaţia este văzută uneori şi drept caracteristică a competenţei. F. Delamare afirmă că din punct 

de vedere a abordării constructiviste „competenţa este o funcţie de contextul în care este aplicată” [Dela-

mare 2005: 31]. Altfel spus, competenţa este tratată în raport cu situaţia în care apare. Situaţia devine, 

astfel, caracteristica de bază a competenţei formate. 

Dacă pentru dezvoltarea unei capacităţi poate exista o varietate de conţinuturi fără limite, atunci 

pentru formarea unei competenţe elevul trebuie pus într-o varietate restrînsă de situaţii – o familie de 

situaţii. O familie de situaţii reprezintă „un ansamblu de situaţii de un nivel de complexitate echivalent 

care se raportează la o singură competenţă” [Gerard 2009: 3]. 
Alegerea familiei de situaţii reprezintă un proces dificil şi necesită o identificare clară a situaţiilor 

după anumiţi parametri bine stabiliţi. Pe de o parte, dacă există un spectru foarte larg de situaţii, definirea 

competenţei într-un anumit moment este imposibilă. Pe de altă parte, dacă există o singură situaţie sau 
numărul de situaţii este redus, exercitarea competenţei riscă să fie doar o simplă reproducere [Roegiers 

1999: 9]. Studentul ar trebui confruntat cu o serie de situaţii echivalente în mod repetat, pînă cînd el va 
putea descoperi profilul exact al diferitelor situaţii pe care ar trebui să fie capabil de a le stăpîni la finele 

studiilor. Rămîne în sarcina profesorului de a asigura ca „fiecare situaţie didactică să fie destul de nouă, 
dar de asemenea şi destul de aproape de situaţiile propuse anterior” [Jadoulle 2004: 7]. 

Anume dificultatea selectării familiilor de situaţii determină cercetătorii în domeniu să afirme că 
în universul profesional, gestiunea competenţelor ar trebui să înceapă cu definirea unui referenţial de situaţii 

care „descrie şi organizează toate situaţiile cu care vor fi confruntaţi lucrătorii în practica lor profesională”. 
Doar în baza acestui referenţial ar trebui elaborat un referenţial de competenţe, care ar permite extragerea 

tuturor competenţelor necesare pentru rezolvarea situaţiilor descrise în referenţialul de situaţii. Apoi ar 
trebui alcătuit un referenţial de evaluare care ar oferi posibilitatea evaluării competenţelor [Gerard 2009: 4]. 

Sînt numeroşi autori care critică însă intenţia alcătuirii referenţialelor de situaţii. G. Boutin deter-
mină procesul constituirii unui referenţial de competenţe „dificil”, în parte, datorită cerinţelor foarte exi-

gente, iar pe de altă parte pentru că nu se cunoaşte de la bun început ce comportamente ar putea conduce 
la tratarea cu succes a situaţiilor. „Abordarea prin competenţe, utilizată în aşa mod este reductivă, uneori 

chiar periculoasă” [Boutin 2004: 36]. N. Hirtt numeşte abordarea prin competenţe „un concept al educa-
ţiei dedicat în întregime pentru a face din şcoală un instrument în serviciul rentabilităţii economice şi pro-

fitului”, luînd drept exemplu referenţialele de situaţii care „se nasc direct în întreprinderi” [Hirtt 2009: 6]. 
Ph. Jonnaert defineşte referenţialul de situaţii drept un „concept curricular” care precizează ceea 

ce o persoană care participă la o formare, va putea aplica la finele acestei formări; iar importanţa 

elaborării unui referenţial de situaţii rezidă în faptul că „referenţialul de situaţii orientează tot conţinutul 
programei de studiu, determinînd, de asemenea, forma şi conţinutul evaluării” [Jonnaert 2008: 3]. 

Evaluarea, considerată de X. Roegiers – „ora adevărului” – implică compararea informaţiilor pri-
mite cu un referenţial. Referenţialul unui elev reprezintă o descriere a caracteristicilor aşteptate de la el la 

finele unui nivel de studiu. Acest referenţial de situaţii este important, în primul rînd, pentru că 
„profesorul îşi construieşte o reprezentare clară despre elevul pe care trebuie să-l formeze”. De asemenea, 

„referenţialul este necesar atunci cînd în curriculum se doreşte să se meargă mai departe decît o listă de 
conţinuturi şi/sau obiective”. În opinia lui X. Roegiers referenţialul are rolul de a uni acţiunea şcolii cu 

necesităţile societăţii, cu caracteristicile sale sociale, culturale şi economice [Roegiers 2005: 60]. 
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De multe ori, însă în învăţămînt, reformele curriculare încep cu definirea unui referenţial de com-

petenţe, fără alcătuirea prealabilă a unui referenţial de situaţii. Dacă însă există un referenţial de situaţii, 

adică se manifestă o logică curriculară de dezvoltare a competenţelor, atunci în baza lui este posibil de a 

preciza familiile de situaţii pe care studentul la finele studiilor ar trebui să le trateze cu competenţă. 

În concluzie, fiind un concept complex, competenţa este definită de către diverşi cercetători în 

domeniul educaţiei în mod diferit. Apar diverse confuzii în ceea ce priveşte noţiunea de competenţă şi alte 

noţiuni considerate complementare, dar totuşi diferite. În figura 1 este prezentată schematic corelaţia 

competenţă – obiectiv, calificare, performanţă, capacitate. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Corelaţia dintre competenţă şi obiectiv, performanţă, calificare, capacitate 
 

Corelaţia dintre noţiuni, prezentată în fig. 1, poate fi explicată în modul următor: curriculumul are 

drept obiective formarea de către student a unor competenţe formulate în felul următor: „studentul trebuie 

să poată rezolva o situaţie-problemă cu mobilizarea resurselor interne (printre care se numără şi anumite 

capacităţi) şi externe, care constă în…”. Dacă studentul este competent, el poate da dovadă de o anumită 

performanţă ulterior la locul de muncă, iar angajatorul determină în funcţie de aceasta dacă el este 

calificat sau nu. 

Deşi opiniile privind noţiunea de competenţă sînt controversate, elementul principal care se 

desprinde din analiza definiţiilor este legătura competenţei de o categorie de situaţii. Competenţa este 

definită astfel, cu referire la o acţiune a persoanei într-o anumită situaţie. Situaţia este, în aşa mod, punctul 

de pornire sau sursa, contextul, caracteristica, condiţia de dezvoltare a competenţelor, cît şi criteriul de 

evaluare al acestora. 

Competenţele nu pot fi predate de către profesor. Competenţa poate fi dobîndită de sine stătător de 

către student. În acest sens, este neapărat necesar ca dezvoltarea acestora să aibă loc cu referire la o 

problemă care poate apărea, într-un context, şi nu ca o simplă cunoştinţă complet detaşată de o utilizare 

eficace a acesteia într-o situaţie concretă. 

Noţiunea de referenţial de situaţii apare ca un rezultat al necesităţii unei anumite forme de 

standardizare, pentru a determina corect nivelul de pregătire aşteptat, atît în scopul stabilirii adecvate a 

conţinutului şi cunoştinţelor, cît şi pentru oferirea unor puncte de referinţă stabile în evaluare. Aceasta ar 

permite asigurarea că competenţa este formată/evaluată. În această ordine de idei, elaborarea 

referenţialului de situaţii ar trebui să constituie o operaţie centrală în elaborarea curriculumurilor. 
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