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copul studiului con-
stă în evaluarea pro-
gresului în formarea

şi dezvoltarea competenţelor-
cheie în învăţământul general
din Republica Moldova şi
identificarea constrângerilor
ce mai persistă în acest sub-
sector important al educaţiei.

Principalele constatări ale
cercetării, care derivă din ana-
liza comparată a conceptelor,
abordărilor şi practicilor de
implementare a competenţe-
lor-cheie în învăţământul ge-
neral din ţările cu tradiţii şi
realizări în domeniul educaţiei
şi a situaţiei din ţara noastră,
se referă la definirea compe-
tenţelor-cheie propriu-zise,
evoluţia învăţământului mol-
dovenesc de la unul centrat pe
obiective la unul centrat pe
competenţe, metodologii şi
practici de evaluare a nivelu-
lui de formare şi dezvoltare a
competenţelor, receptivitatea
sistemului educaţional la
schimbările care se produc în
învăţământul modern.

În cele două capitole ma-
gistrale – Abordarea prin
competenţe în dezvoltarea
curriculară din Republica
Moldova şi Evaluarea nivelu-
lui de formare a competenţe-
lor-cheie, autorul, pe lângă
reflecţiile teoretice generale,
ne oferă şi câte un studiu de
caz.

♦ În primul capitol al
studiului –  „Definirea com-
petenţelor-cheie pentru învă-
ţământul general” – întreprin-
de analiza evoluţiei conceptu-
lui de competenţă.

El constată că în literatu-
ra de specialitate nu există o
viziune comună a acestui ter-
men, ceea ce dezorientează
decidenţii şi practicienii din
învăţământul general. În Re-
publica Moldova, sistemul de
competenţe-cheie a fost elabo-
rat în baza celui recomandat
de Uniunea Europeană, com-
pletat cu încă două competen-
ţe, a căror destinaţie era să re-
flecte specificul învăţământu-
lui naţional. Autorul prezintă
o analiză a modului de trans-
punere a conceptului de învă-
ţământ centrat pe competen-
ţe în principalele documente
normativ-juridice din dome-
niul educaţiei.

♦ Capitolul al doilea –
„Abordarea prin competenţe
în dezvoltarea curriculară din
Republica Moldova” – conţi-
ne o analiză detaliată a modu-

În orice proiect ar fi angajat, pentru
mine, Anatol Gremalschi, expert la  Insti-
tutul de Politici Publice, este de o credibili-
tate indiscutabilă; nu doar eu, ci toţi cei care
l-au cunoscut în calitate de ministru al Edu-
caţiei, nu putem pune la îndoială materia-
lul factologic sau concluziile Domniei Sale
în cercetările pe care le întreprinde cu în-
treg talentul său înnăscut.

Recent savantul a finalizat încă un stu-
diu cu genericul „Formarea competenţelor-
cheie în învăţământul general: provocări şi
constrângeri”. Fiţi de acord, o temă de ac-
tualitate imperioasă, ea constituie subiect de
abordare constantă şi în paginile Săptămâ-
nalului „Făclia”. Fără doar şi poate, e inte-
resant să afli cum vede provocările şi con-
strângerile un astfel de exeget ca dl Gremal-
schi. Cu atât mai mult cu cât autorul, în des-
chiderea studiului, ne previne că el reflectă
doar opinii personale, nu neapărat şi pozi-
ţiile Institutului de Politici Publice.

lui cum un Curriculum naţio-
nal centrat pe obiective s-a
transformat în unul centrat pe
competenţe. Chiar dacă şi era
centrat pe obiective, Curricu-
lumul naţional din anii 2000
şi 2006 contribuia, într-o anu-
mită măsură, la formarea com-
petenţelor, ne informează Gre-
malschi. Majoritatea acestor
competenţe se regăsea şi în lis-
ta de competenţe-cheie reco-
mandate de Uniunea Europea-
nă. Deşi diferă, opiniile elevi-
lor şi părinţilor referitoare la
măsura în care învăţământul
general bazat pe obiective for-
mează competenţele-cheie re-
levă faptul că abordarea prin
obiective nu îi satisfăcea pe
deplin.

Tot în acest capitol este
evaluată şi calitatea curriculu-
mului centrat de competenţe.
În acest scop sunt folosite mai
multe criterii, principalele fi-
ind relevanţa, accesibilitatea
şi complexitatea. Se constată:
curricula pentru învăţământul
primar şi cel gimnazial sunt
accesibile pentru elevi, pe
când, în cazul învăţământului
liceal, situaţia este complet
diferită, circa jumătate dintre
liceeni nefiind în stare să sus-
ţină examenul de bacalaureat.

♦ În capitolul al treilea –
„Evaluarea nivelului de for-
mare a competenţelor-cheie”,
sunt analizate practicile euro-
pene şi cele naţionale de eva-
luare a rezultatelor învăţării,
care, evident, ar trebui să se
materializeze anume în compe-
tenţele stăpânite de către elevi.

Practicile europene şi cele
globale sunt foarte diverse,
însă în niciuna din ţările eu-
ropene nu se pune sarcina de
a evalua toate competenţele-
cheie. Aceeaşi situaţie se ates-
tă şi în Republica Moldova,
însă, spre deosebire de practi-
cile europene, învăţământul
general din ţara noastră are
anumite restanţe la evaluarea
competenţelor-cheie trans- şi
interdisciplinare.

O atenţie deosebită în
acest capitol este acordată
evaluărilor internaţionale şi
relevanţei, obiectivităţii şi co-
rectitudinii evaluărilor naţio-
nale: evaluărilor finale la sfâr-
şitul învăţământului primar,
examenelor de absolvire a
gimnaziului şi examenului de
bacalaureat. Concluzia de
bază ce derivă din acest capi-
tol este: în cazul Republicii
Moldova, doar evaluările ex-

terne, adică cele desfăşurate
fără implicarea instituţiei de
învăţământ în care învaţă ele-
vul în cauză, pot fi considera-
te ca fiind obiective şi corec-
te.

♦ Ultimul capitol –
„Concluzii şi recomandări” –
conţine un set de constatări şi
mai multe recomandări refe-
ritoare la modernizarea învă-
ţământului bazat pe compe-
tenţe. Ideea de bază constă în

fundamentarea politicilor edu-
caţionale atât pe realizările de
ultimă oră ale ştiinţelor edu-
caţiei, cât şi pe opiniile bene-
ficiarilor direcţi şi indirecţi ai
sistemului de învăţământ: ele-
vii, părinţii, comunităţile, me-
diul de afaceri, societatea ci-
vilă. Este important ca proce-
sul de modernizare a învăţă-
mântului centrat pe competen-
ţe să fie unul deschis şi parti-
cipativ, nu lipsit de transparen-
ţă, închis doar în cadrul comu-
nităţilor pedagogice, aşa cum
mai rămâne până în prezent.

*          *          *
Anatol Gremalschi sem-

nalează lipsa unui cadru nor-
mativ-juridic explicit referitor
la competenţe. Documentele
moldoveneşti de politici cur-
riculare mai rămân încă ete-
rogene, fapt ce dezorientează,
într-o anumită măsură, cadre-
le didactice şi cele de condu-
cere din instituţiile de învăţă-
mânt. Subliniem că noţiunea
de competenţe-cheie a fost in-
trodusă în documentele curri-
culare din Republica Moldo-
va începând cu anul 2010.
Definiţiile competenţelor-che-
ie au fost preluate, cu anumi-
te modificări, din recomandă-
rile Uniunii Europene. Ulte-
rior, competenţele-cheie au
fost incluse în mod explicit în
noul Cod al Educaţiei, în vi-

goare de la sfârşitul anului
2014. Lipsesc viziunile acade-
mice comune asupra modului
cum trebuie definite şi formu-
late competenţele propriu-
zise.

Se atestă constrângeri în
evaluarea nivelului de forma-
re şi de dezvoltare a compe-
tenţelor.

Rezultatele evaluărilor de
către instituţiile de învăţământ
sunt mult mai „frumoase” de-

cât rezultatele evaluărilor
efectuate de autorităţile cen-
trale. Diferenţele semnificati-
ve pun sub semnul întrebării
buna funcţionare a mecanis-
melor de evaluare internă a
rezultatelor şcolare. Ele indi-
că prezenţa unor grave proble-
me de integritate academică
atât la nivelul instituţiilor de
învăţământ, la nivelul organe-
lor locale de specialitate în
domeniul învăţământului.

*          *          *
Din studiu e clar că parti-

ciparea Republicii Moldova la
evaluările internaţionale ale
nivelului de formare şi de dez-
voltare a competenţelor a fost
una episodică, iar rezultatele
au arătat nivelul scăzut al
competenţelor la citire, mate-
matică şi ştiinţe. Unul din
punctele slabe ale învăţămân-
tului general moldovenesc,
stabilit de evaluările interna-
ţionale, constă în faptul că,
deşi în şcoli se asigură o anu-
mită pregătire teoretică a ele-
vilor, ei nu sunt învăţaţi să
aplice cunoştinţele dobândite
pentru a acţiona în contexte
reale de viaţă. Ei nu pot ela-
bora şi realiza proiecte şi pro-
grame de dezvoltare persona-
lă şi profesională, nu-şi apără
drepturile, nu-şi conştientizea-
ză interesele, limitele şi nevoi-
le.

În curriculumul moldove-
nesc în vigoare, pentru  unele
discipline de studiu s-a distri-
buit un număr relativ mic de
ore pentru formarea şi dezvol-
tarea unei competenţe, în ma-
joritatea absolută a cazurilor,
acestea fiind din domeniul
ştiinţelor reale. Aceasta con-
travine, într-o anumită măsu-
ră, practicilor europene, care
arată că menţinerea la nivel
înalt a competenţelor în ma-
tematică, ştiinţă şi tehnologii
este foarte importantă pentru
dezvoltarea economică.

Principalele recomandări
ale studiului se referă la defi-
nitivarea cercetărilor ştiinţifi-
ce referitoare la definirea
competenţelor-cheie şi trans-
punerea acestora în documen-
tele curriculare moldoveneşti
printr-un proces deschis, par-
ticipativ, cu includerea repre-
zentanţilor beneficiarilor di-
recţi şi indirecţi ai învăţămân-
tului: elevi, părinţi, cadre di-
dactice şi de conducere, co-
munităţi, reprezentanţi asocia-
ţiilor profesionale şi ai mediu-
lui de afaceri.

Modernizarea curriculară,
devenită iminentă după adop-
tarea noului Cod al Educaţiei,
va trebui să înceapă prin sta-
bilirea unor descriptori expli-
ciţi pentru fiecare din compe-
tenţele-cheie statuate de Cod.
Descriptorii trebuie să orien-
teze sistemul moldovenesc de
învăţământ general spre do-
bândirea de către elevi a unor
nivele de dezvoltare a compe-
tenţelor-cheie suficiente pen-
tru realizarea personală şi so-
cială, constată dr. hab., prof.
univ. Anatol Gremalschi.

Studiul recomandă efec-
tuarea unei reevaluări obiec-
tive a potenţialului actualei
reţele de instituţii de învăţă-
mânt general, în special a li-
ceelor, în formarea şi dezvol-
tarea competenţelor-cheie. O
atenţie deosebită trebuie acor-
dată nivelului de complexita-
te a competenţelor-cheie, a
cărui atingere trebuie s-o asi-
gure fiecare treaptă de învă-
ţământ.

*          *          *
Studiul prezintă în Lista

figurilor:  Opiniile elevilor din
clasa a IX-a referitoare la mă-
sura în care şcoala formează
competenţele-cheie (Curricu-
lumul centrat pe obiective,
ediţia 2006); Disciplinele la
care, în opinia părinţilor, ar
trebui de majorat/de micşorat
numărul de ore (Curriculumul
centrat pe obiective, ediţia
2006);  Numărul de subcom-
petenţe şi numărul de ore alo-
cate, pe discipline şcolare
(Curriculumul naţional pentru
învăţământul gimnazial, ediţia
2010); Numărul mediu de ore
alocate pentru formarea unei
subcompetenţe, pe discipline
şcolare (Curriculumul naţional
pentru învăţământul gimnazial,
ediţia 2010); Distribuţia elevi-
lor după rezultatele evaluărilor
finale, anul de studii 2013/

2014; Distribuţia notelor la
examenele şi evaluările naţio-
nale, anul de studii 2013/2014;
Opiniile cadrelor didactice re-
feritoare la calitatea curriculu-
mului scris (Informatica); Opi-
niile cadrelor didactice referi-
toare la calitatea curriculumu-
lui aplicat (Informatica); Opi-
nia cadrelor didactice referitoa-
re la percepţia Curriculumului
actualizat de către elevi (Infor-
matica); Distribuţia sistemelor
educaţionale din ţările UE
după evaluarea competenţelor-
cheie prin testări naţionale (ni-
velurile ISCED 1 şi 2);  Distri-
buţia sistemelor educaţionale
din ţările UE după principale-
le obiectivele ale testărilor na-
ţionale standardizate (niveluri-
le ISCED 1 şi 2);  Distribuţia
sistemelor educaţionale din ţă-
rile UE după categoria de per-
soane însărcinate cu adminis-
trarea testelor şi notarea lucră-
rilor elevilor (nivelurile ISCED
1 şi 2);  Rezultatele evaluări-
lor internaţionale TIMSS 2003,
clasa a 4-a;  Rezultatele eva-
luărilor internaţionale TIMSS
2003, clasa a 9-a;  Rezultatele
evaluărilor internaţionale
PIRLS 2001 şi PIRLS 2006;
Rezultatele evaluării internaţi-
onale PISA 2009+;  Mediile
notelor date de instituţiile de
învăţământ şi a celor luate la
evaluările naţionale, anul
2015; Rata de promovare a
examenului de bacalaureat,
anii 2011-2014;  Distribuţia
candidaţilor din licee după
media la examenul de bacalau-
reat, anul 2014; Fişa şcolii,
anul de studii 2013/2014.

Din „Lista tabelelor” pu-
tem afla:  Cunoştinţele, abili-
tăţile şi atitudinile ce definesc
competenţele-cheie conform
recomandărilor Uniunii Euro-
pene;  Competenţele-cheie
conform abordărilor OECD;
Modul de administrare a eva-
luărilor naţionale;

*          *          *
Din „Lista casetelor” –

Competenţele-cheie conform
recomandărilor Uniunii Euro-
pene; Competenţele-cheie
conform Glosarului de termi-
nologie curriculară UNESCO;
Competenţele-cheie conform
Codului educaţiei;  Analiza
comparativă a obiectivelor şi
competenţelor în calitate de fi-
nalităţi educaţionale; Compe-
tenţele-cheie conform Curri-
culumului naţional, ediţia
2010;  Opiniile respondenţilor
despre curriculumul liceal;
Opiniile respondenţilor referi-
toare la cauzele eşecului şco-
lar în învăţământul liceal;
Forme de evaluare a compe-
tenţelor transversale;  Exem-
ple de utilizare a rezultatelor
la testele naţionale pentru a
determina cariera şcolară a
elevilor, nivelurile ISCED 1 şi
2, 2008/09;  Opiniile respon-
denţilor referitoare la introdu-
cerea monitorizării centraliza-
te video a examenului de ba-
calaureat; Instrumentar de
evaluare a competenţei digita-
le în bază de produse.

Recenzenţi ai studiului
sunt dr., prof. univ. Valeriu
CABAC şi dr., conf. univ.
Andrei BRAICOV.

Studiul a fost elaborat în
cadrul Proiectului „Consolida-
rea eforturilor societăţii pentru
afirmarea unui învăţământ des-
chis, participativ, bazat pe per-
formanţă”, finanţat de Funda-
ţiile pentru o Societate Deschi-
să şi SOROS-Moldova, desfă-
şurat în parteneriat cu Minis-
terul Educaţiei.  („F”)

Anatol
GREMALSCHI
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