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Unitate  conceptuală  intens  teoretizată,  competenţa  a  devenit  nucleul  dezbaterilor  şi

cercetărilor din diferite domenii precum psihologia, managementul resurselor umane, pedagogia

şi  desigur  didactica  disciplinilor  preuniversitare.  Analizînd  unilateral  dimensiunile  sale

semantice, de multe ori s-au creat confuzii şi suprapuneri de sens şi semnificaţie cu privire la

definirea competenţei. De asemenea, conceptul de competenţă este utilizat la nivele diferite de

analiză, astfel se au în vedere competenţe-cheie, competenţe nucleu, competenţele de tip sarcină

specifică de lucru, competenţe similare, competenţe transferabile, competenţe specifice, meta –

competeţe şi supra – competenţe, etc. 

Educaţia pe bază de competenţe este un concept care există deja de decenii. S-a născut în

anii 1960 în America în cadrul formării cadrelor didactice pe bază de performanţă. Educaţia pe

bază de competenţe a fost introdusă şi folosită în Marea Britanie, Europa, Asia, SUA şi Noua

Zeelandă, deşi modelele, ca şi gradul de utilizare diferă între ţări.[7, pag 34] 

Înţelegerea din punct de vedere conceptual a „competenţei” şi a „educaţiei pe bază de

competenţe” diferă semnificativ la nivelul factorilor interesaţi şi implicaţi – cercetători, factori de

decizie în domeniul politicilor educaţionale, cadre didactice din domeniu etc. Atît în literatura de

specialitate, cît şi în mass-media, se pot găsi numeroase definiţii, interpretări şi descrieri ale celor

mai bune practici  care încearcă să explice ce înseamnă „abordarea pe bază de competenţe a

serviciilor educaţionale” şi cum poate fi aceasta monitorizată. Răspunsurile la aceste întrebări

diferă în funcţie de cine le formulează şi care este scopul urmărit.

La etapa actuală,  se consideră că educaţia pe bază de competenţe duce la dezvoltarea

inovării  la  diferite  niveluri  ale  organizaţiei  şcolare.  Există  cîteva  motive  pentru  această

popularitate a educaţiei pe bază de competenţe. Primul ar fi accentul pe care conceptul îl pune pe

partea pozitivă a educaţiei şi învăţării. Ţinta principală este să-i ajutăm pe elevi să devină mai

competenţi,  în  loc  să  ne  axăm  pe  deficitul  lor  de  cunoştinţe.  Un  alt  motiv  al  popularităţii

educaţiei pe bază de competenţe este că se aşteaptă ca această abordare să reducă distanţa dintre

piaţa de muncă şi sistemul şcolar.[2, pag 58 ]

Una dintre cele mai scurte şi mai clare definiri ale competenţei, ce s-a consacrat şi la care

aderăm,  descriu  competenţa  în  termeni  de  cunoştinţe  dinamice  sau cunoştinţe  potenţiale

mobilizabile într-un mare număr de situaţii diferite sau de acelaşi tip, mobilizînd  savoir-dire,

savoir-faire,  savoir-être.  [10,pag.29]  Într-o  altă  fomulare,  competenţa  poate  fi  definită  ca



abilitatea de acţiona responsabil şi adecvat într-un context dat combinînd cunoştinţe complexe,

deprinderi, priceperi şi atitudini. [9, pag.4 ] 

Actualmente apare nevoia de a investiga profilul competenţelor şcolare şi a tehnologiei

didactice  de  formare  a  lor,  pentru  ca  cadrele  didactice,  pe  umerii  cărora  s-a  plasat

responsabilitatea de-a se implica în procesul de formare a competenţelor şcolare, să poată derula

cu succes procesul educaţional.

Un demers reuşit în acest sens au realizat  Dumitru Copilu1 şi Dragoş Crosman care au

propus o definiţie a  conceptului de competenţe şcolare alta decît cele cîteva sute care circulă în

prezent, realizînd o sinteză a acestor definiţii, sub forma simplă a unui algoritm legic, explicit şi

mai accesibil. 

Astfel,  în  procesul  de  predare-învăţare-evaluare  la  clasă  pe  bază  de  competenţe

curriculare,  conform  ciclurilor  didactice  de  proiectare-aplicare-realizare  (prin  „realizare”

înţelegînd,  evident,  „rezultatele  învăţării”),  aceste  rezultate,  numite  „achiziţii  şcolare”,  în

termeni  de  „competenţe  şcolare”,  elevul  are  datoria  şi  posibilitatea  să  le  dobândească în

special la lecţie,  sub forma triadei, din algoritmul,  C = c¹ + c² + c³, în care,  C (competenţele)

reprezintă:

1 - c¹  (cunoştinţe),  dar nu atît cunoştinţe generale, enciclopedice pentru a fi doar memorate şi

reproduse,  cît  mai  ales  cunoştinţe  funcţionale  /  folositoare,  iar  asimilarea  acestora  să  nu

reprezinte un scop în sine, doar pentru a le „şti”, ci să reprezinte un mijloc eficace de a realiza,

prin exerciţii repetate sistematic de aplicare a acestor cunoştinţe la lecţie, formarea unor:

2  -  c²  (capacităţi)  de aplicare  a  cunoştinţelor,  manifestate  public  sub forma unor  priceperi,

abilităţi  şi  deprinderi  de a  valorifica  aceste  capacităţi  în  activitatea  şcolară,  extraşcolară  şi

postşcolară,  iar în final,  împreună,  aceste capacităţi  - priceperi,  abilităţi  şi deprinderi  - să fie

manifestate în plan social sub forma unor:

3 - c³ (comportamente) constructive, la rândul lor acestea fiind rezultanta formării la lecţie ca şi

în viaţa şcolară a unor  conduite şi atitudini pozitive  exprimate şi manifestate ca atare pe plan

social, dar dobîndite pe parcursul anului-anilor de studii, în realitate ele reprezentînd „cartea de

vizită” a celor care au contribuit la procesul de formarea la elevi a acestor comportamente, avem

în vedere învăţătorul, profesorul, în general şcoala, chiar sistemul şcolar.[4, pag.241]

S-a putut observa că algoritmul descris cuprinde în esenţă conceptul de competenţă vizat

de noua curriculă modernizată din Republica Moldova, în care competenţele se definesc ca  un

ansamblu/sistem integrat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini dobîndite de elevi prin

învăţare şi mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate vîrstei elevului şi nivelului

cognitiv al acestuia, în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în

viaţa reală.[11, pag.2 ].  Ca model pedagogic, noul curriculum a conturat în termeni normativi



viziunea educaţională asupra învăţării, precizează cînd, ce, cît si cum se învaţă anticipînd efectele

educaţionale aşteptate la fiecare disciplină  şcolară, pe cicluri  de învăţămînt,  într-un ansamblu

curricular flexibil,  realist  şi  dinamic.  Astfel,  acest  act  normativ-reglatoriu  al  sistemului

educaţional a încercat să transpună în limbaj pedagogic reperele paradigmei educaţionale în bază

de competenţe, dar a lăsat pe un termen nedeterminat clarificarea procesului de formare a acestor

competenţe în cadrul activităţilor didactice. Ghidurile de implementare a curriculei fiind lipsă,

iar  formările  cadrelor  didactice  realizate  sumar  şi  grabnic  au  facilitat  apariţia  numeroaselor

întrebări  la acest capitol –  Poate oare o competenţă fi formată în cadrul şcolar sau doar în

situaţii  autentice sociale? Care ar fi strategiile didactice relevante în formarea şi evaluarea

competenţelor  şcolare?  Care  ar  fi  responsabilităţile  unui  cadru  didactic  în  procesul  de

concepere a unei tehnologii didactice axate pe formarea de competenţe?

Mecanismul  de  formare  şi  dezvoltare  a  competenţelor  este  constituit  din  finalităţi,

conţinuturi,  tehnologii  de  învăţare,  stilul  culturii  organizaţionale  a  instituţiei  de  învăţămînt,

calitatea  interacţiunilor  şcoală-comunitate,  profesor-elev,  elev-elev,  elev-părinte  etc,  deaceea

responsabilitatea  cadrului  didactic  este  doar  una  din  componentele  de  formare,  dar  să

recunoaştem, deseori cea decisivă. Astfel, dacă cadrul didactic va avea la îndemînă componenta

instrumental-funcţională  tehnologia  didactică  de  formare  a  competenţelor  şcolare,  el  va

organiza  şi realiza eficient  procesul de învăţămînt,  dacă nu, avem riscul ca cele mai nobile

intenţii să eşueze.

Tehnologia  didactică  contribuie  la  conturarea  unei  strategii  educaţionale, prin  care

profesorul îi ajută pe elevi să asimileze cunoştinţe, să-şi formeze priceperi, deprinderi, aptitudini,

să manifeste sentimente şi emoţii, să-şi formeze competenţe. Ea se constituie dintr-un ansamblu

complex de metode, tehnici, mijloace de învăţămînt şi forme de organizare a activităţii didactice

complementare, pe baza cărora profesorul îşi proiectează activitatea de lucru cu  elevii, în vederea

realizării eficiente a predării-învăţării-evaluării. [8, pag 17]

Un model de evocare pentru răspunsuri la  întrebările enunţate au oferit autorii ghidului

metodologic O competenţă-cheie: a învăţa să înveţi, publicaţie recentă a CE ProDidactica.  [12,

pag.6-18 ]

Unul dintre autori, Lia Sclifos menţionează că o competenţa şcolară include o totalitate

de orientări  semantice,  cunoştinţe,  priceperi,  deprinderi  şi experienţa  de acţiune a elevilor  în

raport  cu  un  anumit  tip  de  obiecte  din  lumea  înconjurătoare,  necesare  pentru  activitatea

productivă de importanţă  personală,  şcolară şi  socială,  deaceea  formarea oricărei  competenţe

trece prin patru faze:



a) Incompetenţa  neconştientizată  –  subiectul  nu  are  o  anume  competenţă,  dar  nici  nu

realizează  că  ar  avea  nevoie  de  aceasta.  Demersul  educaţional,  întreg  sistemul  de

motivare îl va plasa în faţa necesităţii de a învăţa ceva. 

b) Incompetenţa conştientizată se zideşte pe motivaţie şi, implicit, este catalizatorul oricărei

învăţări. Subiectul îşi dă seama că nu ştie ceva, nu poate face sau exprima ceva şi caută

modalitatea de a depăşi situaţia.

c) Competenţa conştientizată este faza imediat următoare învăţării, cînd subiectul, în procesul

exersării,  reflecţiei,  îşi  “controlează”  comportamentele  şi  spusele,  raportîndu-le  la  ce  a

învăţat recent. 

d) Competenţa neconştientizată se formează ca extindere,  după exersări  suficiente în timp,

cînd  cunoştinţele+abilităţile+comportamentele  integrate  devin  automatisme.  Dincolo  de

acest automatism stă creativitatea şi expresivitatea. [12, pag.6]

Pentru a parcurge tot acest ciclu de formare este necesar un cadru relevant de proiectare a

unui demers didactic atît la nivel macro, căt şi la faza de proiectare a unei lecţii. La primul nivel

majoritatea cadrelor didactice au  realizat o proiectare didactică de calitate. Ţinînd cont de faptul,

că o competenţă nu poate fi formată într-o secvenţă scurtă de timp, cum ar fi de exemplu lecţia ,

cadrele  didactice  au  distribuit  materia  de  studiu  în  unităţi  de  învăţare-totalitate  de  teme,

conţinuturi, unite prin respectarea logicii interne de dezvoltare a conceptelor.

Pentru o mai bună vizualizare vom aduce un exemplu de fragment al macroproiectării didactice

la Istorie clasa XI-a:

UNITATE DE
ÎNVĂŢARE    

SUBCOMPETENŢE                  CONŢINUTURI VIZATE №  ORE 
ALOCATE

DATA

 Viaţa 
economică în 
epoca 
modernă

Utilizarea adecvată a
termenilor istorici în
elaborarea 
comunicărilor orale 
şi scrise

Analiza comparativă
a fenomenelor şi 
proceselor istorice 
din epoca modernă

1. Economia occidentală în epoca preindustrială.

2.Revoluţia  agrară,  prima  faza  a  revoluţiei
industriale.

3. Liberul scimb. A doua fază a revoluţiei industriale.

4. Progresele modernizării economice.

5. Trăsături generale şi specifice ale 
dezvoltării economice a statelor balcanice.

6. Viaţa economică a Ţărilor Române dintre 
medieval şi modern. 

7.Economia românească între 1859-1914.

8.Evoluţia economică a  Basarabiei şi
 Transnistriei în sec. XIX-lea încep. sec. XX-lea.

9.Aspecte economice ale dezvoltării
 Chişinăului în epoca modernă.

10. Lecţie de sinteză şi recapitulare.
11.Evaluare formativa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1



Mai complicat se realizează trecerea de la proiectarea de lungă durată la proiectarea lecţiei.

Pentru a fi convinşi că ceea ce fac, are o finalitate bine definită, cadrelor didactice le-ar fi utilă

respectarea  algoritmului de proiectare pe care îl vom descrie în continuare în baza unui model

de formare a competenţelor specifice şi subcompetenţelor curriculare în procesul educaţional,

fără pretenţia de a epuiza subiectul. 

Pentru  a  forma  subcompetenţele  curriculare  vizate,  este  necesar  a  identifica  cunoştinţe

funcţionale necesare pentru subcompetenţa în cauză, a le completa cu abilităţile ce pot fi exersate

în baza lor şi a determina atitudinile ce vor forma comportamentul dorit. La fiecare din aceste

componente a selecta tehnicile ce facilitează formarea lor. Ulterior, a realiza transferul lor la

diferite situaţii de integrare simulate sau autentice:

•  situaţiile simulate presupun rezolvarea de probleme în plan teoretic (exerciţii didactice la

clasă, pe teme ipotetice);

•  situaţiile  autentice  presupun  aplicaţii  practice  reale,  sub  formă  de  creaţii  intelectuale

(materiale confecţionate,  cercetări  în comunitate,  proiecte,  modele etc.),  care pun în evidenţă

potenţialul creativ al elevului, valorificîndu-l la maximum.

Deoarece atitudinile sunt decisive în formarea unui comportament se propune ca procesul de

proiectare şi realizare să aibă în prim plan formarea acestora. Vom prezenta un exemplu de astfel

de hartă conceptuală a unei subcompetenţe vizate în fragmentul de proiectare anterior:

Subcompet
enţa

Atitudini Abilităţi Cunoştinţe Tehnici care 
facilitează 
formarea 
subcompetenţei

Utilizarea 
adecvată a 
termenilor istorici
în elaborarea 
comunicărilor 
orale şi scrise

Manifestă dorinţă
de-a  utiliza
termenii  istorici
în  elaborarea
prezentărilor
orale şi scrise.

Elaborează 
enunţiri cu 
noţiunile 
specificate.

Cunoaşte sensul
noţiunilor
specificate.

-Revizuirea 
termenilor cheie
-Grafic Conceptual
-Joc de rol
-Conferinţă de 
presă
-Discuţii în panel
-Prezentări  Power 
Point
-Microeseu
-Eseu
-Exerciţii de scriere
-Lectură activă cu 
srcină de 
identificare a 
termenilor-cheie
-Lucrul cu 
dicţionarele, presa, 
surse istorice

Demonstrează
utilitatea
termenilor
studiaţi  în
context  social
contemporan.

Elaborează
lucrări  scrise,
folosind
termeni
specifici.

Cunoaşte
contextul  istoric
de  utilizare  a
acestor noţiuni.

Realizează  o
prezentare
orală,  utilizînd
noţiunile date.

Situaţii de -Exerciţii de identificare în manual sau în alte surse a termenilor 



integrare 
simulate

cheie şi realizarea unor prezentări.
-Jocuri de rol (Conferinţă de presă/Discuţii în panel) în care elevii vor 
fi puşi în situaţia de-a opera cu termenii specificaţi

Situaţii de 
integrare 
autentice

-Realizarea unei comunicări/esee în urma realizării unei cercetări comparative a  
informaţiei istorice cu informaţiile mass-mediei contemporane.
-Prezentările eseelor/comunicărilor în cadrul unei mese rotunde a elevilor din clasele a 
11-a.

Pentru a forma această subcompetenţă la nivel de fiecare lecţie care se va axa pe formarea

acestei subcompetenţe, profesorii vor planifica demersul educaţional în baza cadrului de învăţare

şi gîndire Evocare/Realizare a sensului/Reflecţie/Extindere, fiecare etapă presupunînd implicarea

elevilor în diverse activităţi.

La  etapa  de  Evocare elevii  prin  realizarea  diverselor  sarcini  de  motivare  şi  implicare  în

procesul de studiu obţin următoarele rezultate:

• conştientizează nivelul său de dezvoltare, informare în raport cu sarcina propusă; 

•  identifică experienţa proprie;

•  exteriorizează cunoştinţe, abilităţi, atitudini la subiect. 

Toate  astea  reprezintă  schema  cognitivă  iniţială,  un  anumit  nivel  de  dezvoltare  a

competenţei/subcompetenţei vizate.

La a doua etapă a cadrului Realizare a sensului se propun sarcini de informare şi procesare a

informaţiei noi  în urma cărora se produc următoarele rezultate:

• Se completează, se modifică schema cognitivă a elevului. 

•  Se asigură prelucrarea şi înţelegerea ei de către elev. 

•  Se  menţine  implicarea  prin  sarcini  care  facilitează  contactul  cu  informaţia  nouă  şi

procesarea ei.

 În a treia etapă de realizare a demersului didactic Reflecţia elevilor li se propune să comunice

şi  să  decidă  în  grup/cu  colegii  asupra  anumitor  probleme  şi  să  realizeze  aprecieri  asupra

experienţei acumulate în cadrul lecţiei. În urma acestui proces se obţin următoarele rezultate: 

• Menţinerea implicării prin schimb sănătos de idei. 

• Formarea şi exprimarea atitudinilor.

• Restructurarea durabilă a schemelor cognitive iniţiale.

• Condiţionează schimbări comportamentale. 

La etapa finală de Extindere în dezvoltarea/formarea subcompetenţelor elevilor li se propune

să aplice în experienţa cotidiană noile achiziţii intelectuale. Avantajul etapei constă în faptul că

elevii obţin ca rezultat:

• Realizează un transfer de cunoaştere în autentic



• Aplica cele însuşite la ore în situaţii de integrare simulate 

• Aplică cele însuşite în situaţii de integrare autentică

• Îşi dezvoltă competenţe, care devin pe parcurs modele comportamentale obişnuite, fireşti.

Profesorii din Republica Moldova  aplică în proiectarea activităţii didactice cadrul de învăţare

şi gîndire ERR (Evocare/Realizare a sensului/Reflecţie) de un deceniu şi mai mult. Acest fapt a

contribuit la sporirea substanţială a calităţii procesului instructiv-didactic. Dar experienţa de zi cu

zi  a  demonstrat  necesitatea  unei  noi  etape –  Extindere,  încetăţenită  şi  ea  parţial  în  mediul

profesoral  avangardist  din  lume  şi  de  la  noi.  Acest  cadru –  ERRE  –  îi  ajută  pe  elevi  să

monitorizeze propria învăţare, pînă la formarea competenţei în acest sens, adică transformarea ei

într-un model comportamental autentic. Noul curriculum la istorie oferă exemple de activităţi de

integrare autentice şi simulate, fapt ce-l putem urmări în baza următorului proiect didactic:

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Istoria

Clasa : XI-a profil umanist

Timp disponibil: 90 min

Unitatea de învăţare: Viaţa economică în epoca modernă 

Lecţia : Economia occidentală în epoca preindustrială

Tipul lecţiei: 

Lecţie de formare a priceperilor şi deprinderilor

Subcompetenţa :  Utilizarea adecvată a termenilor istorici în elaborarea

                               comunicărilor orale şi scrise

Obiective operaţionale: La finele activităţii didactice elevii vor fi capabili: 

Cognitive:1.Să definească termenii-cheie ai temei,utilizînd sursele disponibile;

                            2.Să descrie succint contextul istoric al utilizării termenilor-cheie vizaţi;  

Formative: 3. Să elaboreze 3-4 enunţuri cu termenii specificaţi;

                              4. Să realizeze o prezentare orală, utilizînd noţiunile date;

           Atitudinale: 5. Să demonstreze utilitatea cunoaşterii termenilor specificaţi 

                                  în baza unui eseu.                          

Tehnologie didactică

Metode/Tehnici:  Revizuirea termenilor-cheie; Grafic Conceptual; Predare complementară; 
Laborator de scriere; Discuţii în panel; Eseu.

Forme de organizare a activităţii:  Activităţi frontale, individuale, de grup.

Resurse didactice: 1.N.Chicuş, I.Şarov, I. Ojog, ş.a. Manual de istorie. Epoca modernă.Clasa XI, 
                                  Ed.Cartdidact, Chişinău 2007;



                              2. Dicţionar de istorie, Ed. Civitas, Chişinău 2007; 
                               3. Fişe A4 cu termeni;
                                4. Postere, Marchere, Lipici.



Demersul didactic:
Secvenţele 
didactice

O
b

ie
ct

iv
e Tehnologia realizării şi conţinuturi vizate Resurse 

materiale
(timp,
mat.didactic)

Resurse 
procedurale

Conexiunea 
inversă 

Momentul 
organizatoric

-notează absenţii;
-organizează clasa în 4 grupe şi distribuie materialul didactic;
-creează un climat cooperant;
- prezintă tema şi obiectivele activităţii didactice.

Dicţionare
Postere
Marchere
Fişe cu 
termeni
5 min

Prezentare
orală

Elevii sunt 
pregătiţi către 
oră şi cunosc 
obiectivele 
activităţii.

Evocare 

O1

Fiecărui grup i se propune să extragă lista cu termeni şi să realizeze sarcina:
Gr. I- Proprietate privată; Concurenţă liberă; Libertăţi democratice.
Gr. II- Profit; Mercantelism; Principiul balanţei monetare active.
Gr.III- Prohibiţie; Protecţionism; Monufactură centralizată.
Gr. IV-Cerere; Ofertă; Piaţă.
  Sarcină: Consultaţi-vă în grup şi explicaţi sensul termenilor din listă 
                                      Prezentări      

Foi A4 cu 
termeni
5 min.

8 min.

Revizuirea 
termenilor-chei
e

Elevii au 
prezentat 
propriile definiri
ai termenilor

Realizarea 
sensului O1

O2

O3

O4

Profesorul propune elevilor să definească  mai profund aceşti termeni cu 
ajutorul manualului şi dicţionarul realizînd următoarea sarcină:
Completaţi Graficul Conceptual propus cu informaţia relevantă la fiecate 
compartiment, utilizînd fişa cu termeni, textul temei de la pag.10-13 şi 
dicţionarul.

Termeni Definire Context istoric (3-4 propoziţii)

1.
2.
3.

Pegătiţi-vă să prezentaţi graficul realizat colegilor

Prezentări/Notări în caiete

1 min.

10 min.
Manuale, 
Dicţionare
Postere
Marchere
Lipici

16 min.

Grafic 
Conceptual

Predare 
complementară

Prezentarea 
Graficilor 
Conceptuale 
completate cu 
informaţia 
relevantă

Reflecţie
O4

Grupurilor de elevi se propune următoarea sarcină:
Realizaţicu ajutorul termenilor studiaţi o prezentare de 2 min la tema:
Gr.I- Sistemul capitalist;  Gr.II- Mercantilismul;
Gr.III- Comerţul;  Gr. IV- Tipurile de manufactură;

10 min
Manual

Laborator de 
scriere

Prezentări 
calitative 
realizate de 
elevi



După realizarea sarcinii anterioare grupurile primesc următoarea sarcină:
Pregătiţi cîte un expert ce va face prezentarea elaborată şi va răspunde la 
întrebările colegilor. Formulaţi cel puţin cîte o întrebare pentru celelalte 
grupuri.

Prezentări/Discuţii

5 min.

20 min.

Discuţii în 
panel

Formularea de 
către elevi a 
întrebărilor şi 
răspunsurilor 
coerente

Tema pentru 
acasă

O5 Studiaţi tema şi publicaţiile mass-media în domeniul economic şi elaboraţi un
eseu  la  tema  „Evoluţia  economică  în  epoca  preindustrială  şi  post
industrială-aspecte comune şi specifice”

3 min. Eseu Prezentarea 
eseelor realizate

Extindere O4
O5

Pregătirea unei Mese rotunde după ore în cadrul căreia elevii claselor a 11-a 
real/umanist vor prezenta cele mai reuşite esee realizate şi vor discuta 
problemele de interes major.

Debrifare Elevilor sunt solicitate consecutiv răspuns la următoarele întrebări:
1. Care au fost obiectivele preconizate pentru activitatea de azi?
2. Ce ne-a reuşit şi ce nu?
3. Care au fost aspectele complicate în realizarea sarcinilor?
4. Care momente v-au adus satisfacţie?

7 min. Discuţie

După cum a fost menţionat o tehnologie didactică relevantă formării/dezvoltării competenţelor se axază mai mult pe simularea situaţiilor de

integrare autentică a competenţelor. La acest aspect cercetătorul Everwijn exprimă o viziune interesantă asupra acestei probleme. El afirmă că viaţa în

societatea contemporană se caracterizează printr-o complexitate şi un dinamism în ascensiune, deaceea elevii trebuie să fie capabili să se integreze şi să

activeze  într-un mediu  dinamic  complex .  Astfel,  reese că  un  sistem educaţional  axat  pe  competenţe  trebuie  să  se  concentreze  asupra  formării

capacităţilor de rezolvare a problemelor  în situaţii  inedite.  Acest fenomen de utilizare a competenţelor formate în situaţii   de context nou, puţin

asemănătoare cu cele de integrare anterioară a primit denumirea de transfer îndepărtat(far transfer).[ 6, pag.78]  Abilităţile şi deprinderile necesare

pentru astfel de transfer se află în arealul de formare a competenţei de a învăţa să înveţi, care este una din competenţele-cheie care trebuie formate la

elevi. Astfel, după cum menţiona J.Bowden şi F.Marton: „ Dacă nu vă puteţi imagina situaţiile cu care elevii Dvs. se pot întîlni pe viitor,  învăţaţii ceea,

ce le va fi util în orice situaţie.”[ 1, pag. 4 ]
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