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Definirea competenţelor-cheie pentru învăţământul general 

Evoluţia conceptului de competenţă 

 

Iniţial, noţiunea de competenţă a fost utilizată în învăţământul profesional tehnic, ea 
având misiunea să constituie o punte de legătură între educaţie şi piaţa muncii, mai exact, să 
statueze abilităţile şi atitudinile necesare unui absolvent pentru a executa o anumită sarcină 
sau pentru aşi asuma anumite responsabilităţi.  Ulterior, noţiunea de competenţă a început să 
fie utilizată tot mai larg în învăţământul general, devenind un concept-cheie în proiectarea 
curriculară şi evaluarea rezultatelor învăţării. În evoluţia educaţiei axate pe formarea şi 
dezvoltarea competenţelor, prof. Valeriu Cabac identifică următoarele trei etape [1, pag. 97]: 

Prima etapă (anii 1960-1970), în care noţiunea de competenţă este legată de 
capacitatea înnăscută a fiinţei umane de a învăţa o limbă şi de a produce fraze corecte din 
punct de vedere gramatical. În cadrul primei etape s-a început studiul diferitelor competenţe 
lingvistice, inclusiv, a competenţei de comunicare. 

Etapa a doua (1970-1990), în care noţiunea de competenţă este utilizată în teoria şi 
practica învăţării limbilor străine, în management, în comunicare. În această perioadă sunt 
formulate circa 40 de competenţe (capacitatea de învăţare independentă, autocontrolul, 
independenţa şi originalitatea gândirii, gândirea critică, insistenţa, utilizarea resurselor, 
responsabilitatea personală, capacitatea de a ameliora conflictele, tendinţa de a controla 
activitatea proprie, adaptivitatea, capacitatea de a lua decizii ș. a.) şi demarate experienţele ce 
aveau drept scop identificarea modificărilor ce urmează a fi operate în procesul instruirii 
pentru a forma şi dezvolta competenţele dorite. 

Etapa a treia, începută în anii '90 ai secolului trecut, care se caracterizează prin 
implementarea masivă în învăţământ a abordărilor centrate pe formarea şi dezvoltarea 
competenţelor. 

În pofida faptului că implementarea metodelor de predare  învăţare  evaluare 
orientate spre formarea şi dezvoltarea competenţelor durează de mai mult de 25 de ani, din 
analiza literaturii de specialitate [1-8] derivă concluzia că până în prezent, în domeniul 
ştiinţelor educaţiei, nu există o definiţie unanim acceptată a termenului "competenţă". 

Totodată, necesitatea de  a trece de la o educaţie bazată pe obiective (  ce trebuie să înveţe 

elevul) la una bazată pe competenţe (  ce trebuie să poată face elevul) a condus , volens-
nolens, la identificarea unor definiţii explicite, posibil, formulate nu chiar într-un riguros stil 
academic, ce, însă, puteau fi utilizate univoc în documentele de politici educaţionale şi actele 
normativ-juridice. 

Pornind de la scopul prezentului studiu de politici educaţionale  evaluarea progresului 
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 , în continuare vom utiliza definiţia noţiunii "competenţă", dată în Recomandarea 
Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din 
perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi [9]. Lista competenţelor-cheie, preluată din 
documentul nominalizat este dată în caseta de text de mai jos. 
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Caseta 1. Competenţele-cheie conform recomandărilor Uniunii Europene 

Competenţele - cheie reprezintă un pachet transferabil si multifuncţional de cunoştinţe, 
deprinderi (abilităţi) si atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea si dezvoltarea 
personală, pentru incluziune socială si inserţie profesională.  Acestea trebuie dezvoltate până 
la finalizarea educaţiei obligatorii si trebuie să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea în 
continuare, ca parte a învăţării pe parcursul întregii vieţi. Cele opt competenţe-cheie sunt: 

 Comunicarea în limba maternă, care reprezintă capacitatea de a exprima şi interpreta 
concepte, gânduri, sentimente, fapte şi opinii, atât în formă orală, cât şi în formă 
scrisă (ascultare, vorbire, citire şi scriere) şi de a interacţiona lingvistic într-un mod 
adecvat şi creativ într-o serie completă de contexte culturale şi sociale. 

 Comunicarea în limbi străine, care, pe lângă dimensiunile principale ale abilităţilor de 
comunicare în limba maternă, implică şi abilităţile de mediere şi înţelegere 
interculturală. Nivelul de cunoştinţe depinde de mai mulţi factori şi de capacitatea de 
ascultare, vorbire, citire şi scriere. 

 Competenţa matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologii. Competenţa 
matematică este capacitatea de a dezvolta şi a aplica gândirea matematică pentru 
rezolvarea diferitor probleme în situaţii cotidiene, accentul punându-se pe proces, 
activitate şi cunoştinţe. Competenţele de bază privind ştiinţa şi tehnologia se referă 
la stăpânirea, utilizarea şi aplicarea cunoştinţelor şi a metodologiilor de explicare a 
lumii înconjurătoare. Acestea implică o înţelegere a schimbărilor cauzate de 
activitatea umană şi a responsabilităţii fiecărui individ în calitate de cetăţean. 

 Competenţa digitală implică utilizarea cu încredere şi în mod critic a tehnologiei din 
societatea informaţională (TSI) şi deci abilităţile de bază privind tehnologia 
informaţiei şi a comunicaţiei (TIC). 

 Competenţa de a învăţa să înveţi este legată de învăţare, de abilitatea omului de a-şi 
urmări şi organiza propria învăţare, fie individual, fie în grupuri, conform nevoilor 
proprii, precum şi de conştientizare a metodelor şi a oportunităţilor; 

 Competenţe sociale şi civice. Competenţele sociale se referă la competenţele 
personale, interpersonale şi interculturale şi toate formele de comportament care 
permit fiecărei persoane să participe în mod eficace şi constructiv la viaţa socială şi 
profesională. Aceste competenţe sunt legate de bunăstarea personală şi socială. Este 
esenţială înţelegerea codurilor de conduită şi a obiceiurilor din diferite medii în care 
activează persoanele. Competenţele civice, în special cunoaşterea conceptelor şi a 
structurilor sociale şi politice (democraţie, justiţie, egalitate, cetăţenie şi drepturi 
civile), fac posibilă participarea activă şi democratică a oamenilor. 

 Spiritul de iniţiativă şi antreprenoriat reprezintă capacitatea de a transforma ideile în 
acţiune. Acest simţ presupune creativitate, inovaţie şi asumarea unor riscuri, precum 
şi capacitatea de a planifica şi gestiona proiectele în vederea atingerii obiectivelor. 
Persoana este conştientă de contextul propriei sale activităţi şi este capabilă să 
valorifice oportunităţile apărute. Acesta este fundamentul pentru achiziţia unor 
abilităţi şi cunoştinţe mai specializate, de care au nevoie cei care instituie sau 
contribuie la o activitate socială sau comercială. Acest lucru ar trebui să includă 
conştientizarea valorilor etice şi promovarea bunei guvernări. 

 Conştiinţa şi expresia culturală, care implică aprecierea importanţei expresiei 
culturale a ideilor, a experienţelor şi a emoţiilor printr-o serie de canale (muzică, 
teatru, literatură şi arte vizuale). 

Toate aceste competenţe-cheie sunt interdependente, iar accentul se pune, în fiecare 
caz, pe gândirea critică, creativitate, iniţiativă, rezolvarea problemelor, evaluarea riscurilor, 
luarea deciziilor şi gestionarea constructivă a sentimentelor. 
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Sursa: Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 
2006 on key competences for lifelong learning 

 

Recomandarea Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind 
competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi conţine o definiţie 
explicită a fiecăreia din cele opt competenţe-cheie şi o enumerare a cunoştinţelor de bază, 
abilităţilor şi atitudinilor referitoare la competenţele în cauză.  Cunoştinţele de bază, abilităţile 
şi atitudinile ce definesc competenţele-cheie sunt prezentate într-o formă sintetică în tabelul 
de mai jos [10]. 

 

Tabelul 1. Cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile ce definesc competenţele-cheie 
conform recomandărilor Uniunii Europene 

Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 

1. Comunicarea în limba maternă 

− vocabular; 

− gramatică funcţională, 
funcţii ale limbii (acte de 
vorbire); 

− conștientizarea principalelor 
tipuri de interacţiune 
verbală; 

− un registru de texte literare 
şi nonliterare; 

− principalele caracteristici ale 
diferitelor stiluri şi registre 
de limbă; 

− variabilitatea limbii şi a 
comunicării în diferite 
contexte. 

− a comunica oral si scris într-
o varietate de situaţii; 

− a monitoriza si adapta 
propria comunicare la 
cerinţele situaţiei; 

− a distinge si a folosi diferite 
tipuri de texte; 

− căuta, a colecta si a procesa 
informaţia; 

− a folosi resurse; 

− formula si a exprima 
argumente orale si scrise. 

− atitudine pozitivă pentru 
dialog constructiv; 

− aprecierea calităţilor 
estetice si dorinţa de a le 
promova; 

− interesul de a comunica 
(interacţiona) cu alţii; 

− conștientizarea impactului 
limbajului asupra celorlalţi; 

− nevoia de a înţelege şi de a 
utiliza limbajul într-un mod 
pozitiv şi responsabil. 

2. Comunicarea în limbi străine 

− vocabular; 

− gramatică funcţională; 

− principalele tipuri de 
interacţiune verbală şi de 
registre ale limbii; 

− convenţii societale; 

− aspectul cultural şi 
varietatea limbilor. 

− abilitatea de a înţelege 
mesaje orale; 

− a iniţia, a susţine şi a încheia 
conversaţii; 

− înţelegerea şi producerea de 
texte scrise adecvate 
nevoilor individului; 

− învăţarea limbilor intr-un 
mod informal. 

− aprecierea diversităţii 
culturale; 

− interesul şi curiozitatea 
pentru limbi; 

− comunicare interculturală. 

3-A. Competenţa matematică 

− numere, măsuri şi structuri; 

− operaţii fundamentale şi 
prezentări matematice de 
bază; 

− înţelegerea termenilor şi a 
conceptelor matematice; 

− a aplica principii şi procese 
matematice de bază in viaţa 
cotidiană, acasă şi la locul de 
muncă; 

− a urmări şi a evalua diferite 
etape ale unei argumentaţii; 

− respectul pentru adevăr; 

− perseverenţa de a găsi 
argumente; 

− evaluarea validităţii 
argumentelor. 
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Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 

− sensibilizarea faţă de 
problemele cărora 
matematica le poate aduce 
o soluţie. 

− a adopta un raţionament 
matematic ; 

− a înţelege o demonstraţie 
matematică; 

− a comunica În limbaj 
matematic. 

3-B. Competenţe de bază în știinţe si tehnologii 

− principii de bază ale lumii 
naturale; 

− concepte, principii şi metode 
știinţifice fundamentale; 

− tehnologie, produse şi 
procese tehnologice; 

− înţelegerea impactului 
ştiinţei şi tehnologiei asupra 
lumii naturale; 

− înţelegerea progreselor, a 
limitelor şi a riscurilor 
teoriilor ştiinţifice, a 
aplicaţiilor lor în ansamblul 
societăţii. 

− abilitatea de a folosi şi a 
mânui instrumente şi utilaje 
tehnologice; 

− a folosi date ştiinţifice 
pentru atingerea unui scop 
sau pentru a ajunge la o 
decizie sau concluzie; 

− a recunoaşte caracteristicile 
esenţiale ale unei 
investigaţii ştiinţifice; 

− abilitatea de a comunica 
concluziile. 

− apreciere critică şi 
curiozitate; 

− interes pentru probleme 
etice; 

− respect pentru securitate cât 
şi pentru dezvoltare durabilă 
din perspectiva progreselor 
ştiinţifice şi tehnologice în 
legătură cu sine însuşi, 
familia, comunitatea şi 
problemele mondiale. 

4. Competenţa digitală 

− înţelegerea şi cunoaşterea 
naturii, a rolului şi a 
posibilităţilor TSI în viaţa 
cotidiană, în viaţa personală, 
în societate şi la locul de 
muncă; 

− principale funcţii ale 
calculatorului; 

− oportunităţi şi riscuri 
potenţiale ale Internetului şi 
ale comunicării cu ajutorul 
mediilor electronice (e-mail, 
utilităţi din reţea); 

− înţelegerea modului prin 
care TSI pot constitui un 
suport pentru creativitate şi 
inovaţie; 

− sensibilizarea faţă de 
problemele de validitate şi 
de fiabilitate a informaţiilor. 

− a căuta, a colecta şi a 
procesa informaţia; 

− a folosi informaţia într-un 
mod critic şi sistematic, 
apreciind relevanţa acesteia 
şi diferenţiind informaţia 
reală de cea virtuală prin 
identificarea legăturilor 
dintre acestea; 

− a  folosi tehnici pentru 
producerea, prezentarea sau 
Înţelegerea unei informaţii 
complexe; 

− a accesa, a explora şi a 
utiliza serviciile Internet; 

− a folosi TSI pentru a sprijini o 
gândire critică, creativitatea 
şi inovaţia. 

− atitudine critică şi reflexivă 
faţă de informaţia 
disponibilă; 

− utilizarea responsabilă a 
mijloacelor interactive; 

− interes de implicare în 
comunităţi şi în reţele cu 
scopuri culturale, sociale 
şi/sau profesionale. 

5. Competenţa de a învăţa să înveţi 

− competenţele, cunoştinţele, 
deprinderile şi calificările 
solicitate de o anumită 
activitate sau carieră; 

− dobândirea alfabetizărilor 
de bază necesare pentru 
continuarea învăţării: scrisul, 
cititul, numeraţia si TIC; 

− motivaţia şi încrederea 
pentru a continua şi a reuşi 
în învăţarea pe parcursul 
întregii vieţi; 
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Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 

− cunoaşterea şi înţelegerea 
strategiilor de învăţare 
preferate; 

− cunoaşterea şi înţelegerea 
punctelor tari şi slabe 
privind aptitudinile şi 
calificările personale; 

− capacitatea de a căuta 
oportunităţi de formare şi 
de consiliere pentru carieră 
şi educaţie. 

− accesarea, procesarea şi 
asimilarea de noi cunoştinţe 
şi aptitudini (deprinderi); 

− a avea o gestiune eficientă 
proprie a învăţării; 

− a persevera în învăţare; 

− a atribui un timp pentru 
Învăţarea autonomă, 
dovedind autodisciplină. 

− atitudinea centrată pe 
rezolvarea de probleme 
pentru a sprijini procesul 
propriu de învăţare şi 
capacitatea individului de a 
înlătura obstacolele şi de a 
gestiona schimbarea; 

− manifestarea dorinţei de a 
exploata experienţele de 
învăţare. 

6-A. Competenţa socială 

− înţelegerea modului în care 
indivizii pot să-şi asigure o 
stare optimă fizică şi 
mentală; 

− înţelegea codurilor de 
conduită (comportament); 

− cunoaşterea noţiunilor 
fundamentale de bază 
referitoare la indivizi, grup şi 
organizaţii de muncă; 

− nţelegerea dimensiunilor 
multiculturale şi 
socioeconomice ale 
societăţii; 

− nţelegerea modului in care 
identitatea culturală 
naţională interacţionează cu 
identitatea europeană. 

− abilitatea de a comunica 
într-un mod constructiv, în 
diferite contexte, pentru a 
manifesta toleranţă; 

− a exprima şi a înţelege 
puncte de vedere diferite; 

− a negocia inspirând 
încredere şi manifestând 
empatie; 

− a fi capabil de a gestiona 
stresul si frustraţia, 
exprimându-le intr-un fel 
constructiv; 

− a stabili o distincţie între 
sferele profesionale şi cele 
private (personale). 

− colaborarea; 

− încrederea în sine; 

− integritatea; 

− interes pentru dezvoltări 
socio-economice; 

− interes pentru comunicarea 
interculturală; 

− valorizarea diversităţii şi a 
respectului pentru alţii; 

− disponibilitatea de a învinge 
prejudecăţile prin 
acceptarea de 
compromisuri. 

6-B. Competenţe civice 

− cunoașterea noţiunilor de 
democraţie, dreptate, 
egalitate, cetăţenie; 

− cunoaşterea evenimentelor 
contemporane precum şi a 
principalelor tendinţe ale 
istoriei naţionale, europene 
şi mondiale; 

− cunoaşterea procesului de 
integrare europeană, a 
structurilor U.E. şi a 
principalelor obiective şi a 
valorilor Uniunii Europene; 

− cunoaşterea diversităţii şi a 
identităţi culturale în 
Europa. 

− a se angaja în mod concret, 
împreună cu alte persoane, 
în activităţi publice; 

− a da dovadă de solidaritate 
şi de interes pentru căutarea 
de soluţii la probleme care 
se referă la comunitate; 

− a manifesta o reflecţie 
critică şi creativă prin 
participare constructivă la 
activităţi locale; 

− a lua decizii la toate 
nivelurile, local, naţional şi 
european, in special, prin 
participare la vot. 

− respectul absolut pentru 
drepturile omului; 

− aprecierea şi înţelegerea 
diferenţelor între sistemele 

− de valori; 

− manifestarea unui sentiment 
de apartenenţă la propria 
comunitate, la ţară, Uniunea 
Europeană, la Europa, in 
general, precum si la lumea 
contemporană; 

− manifestarea voinţei de a 
participa la luarea de decizii 
democratice; 

− manifestarea unui simţ al 
responsabilităţilor; 

− implicarea in activităţi civice. 
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Cunoştinţe Abilităţi Atitudini 

7. Spiritul de iniţiativă şi antreprenoriat 

− identificarea oportunităţilor 
pentru activităţi cu scopuri 
personale, profesionale şi/ 
sau de afaceri; 

− identificarea oportunităţilor 
pentru un angajat sau 
pentru o organizaţie, ca şi a 
mizelor pe care acestea ar 
trebui să le pună în 
evidenţă; 

− conştientizarea poziţiei etice 
a întreprinderilor; 

− luarea la cunoştinţă a 
modului în care 
întreprinderile devin o 
pârghie benefică (de 
exemplu, prin activităţi de 
comerţ echitabile şi activităţi 
sociale). 

− a gestiona un proiect 
anticipativ (incluzând, de 
exemplu, abilitatea de 
planificare, de organizare, 
de gestiune a grupurilor, de 
conducere, de delegare, de 
analiză, de comunicare, de 
raportare, de evaluare, de 
înregistrarea a rezultatelor); 

− a reprezenta şi a negocia 
eficient; 

− abilitatea de a lucra 
individual şi în colaborare şi 
în echipe; 

− abilitatea de a aprecia şi a 
identifica puncte tari şi 
puncte slabe; 

− a evalua şi a asuma riscuri. 

− disponibilitate de a avea 
iniţiative; 

− disponibilitate de a fi 
independent şi inovator în 
viaţa personală, în societate 
şi la muncă; 

− motivaţia şi hotărârea de a 
realiza obiectivele propuse 
(fie că acestea sunt obiective 
personale sau scopuri 
colective, inclusiv la locul de 
muncă). 

8. Sensibilizare si exprimare culturală 

− conştientizarea moştenirii 
culturale locale, naţionale şi 
europene; 

− conştientizarea locului 
patrimoniului cultural în 
lume; 

− cunoştinţe de bază 
referitoare la opere 
culturale majore, inclusiv 
cultura populară 
contemporană; 

− înţelegerea diversităţii 
culturale şi lingvistice în 
Europa şi in alte regiuni ale 
lumii; 

− înţelegerea necesităţii de a 
conserva această diversitate 
culturală şi lingvistică; 

− înţelegerea importanţei 
factorilor estetici în viaţa 
zilnică. 

− a aprecia critic şi estetic 
operele de artă, 
spectacolele, precum şi 
exprimarea personală printr-
o varietate de mijloace, 
folosind propriile aptitudini; 

− a compara propriile puncte 
de vedere şi opinii cu ale 
altora; 

− a identifica şi a realiza 
oportunităţile sociale şi 
economice in activitatea 
culturală; 

− a dezvolta aptitudini 
creative care pot fi 
transferate în diverse 
contexte profesionale. 

− înţelegerea profundă a 
propriei culturi şi 
sentimentul identităţii ca 
bază a respectului şi a 
atitudinii deschise faţă de 
diversitatea exprimării 
culturale; 

− creativitate si voinţă de a 
dezvolta propriul sens 
estetic prin practica 
personală a exprimării 
artistice şi prin participarea 
la viaţa culturală. 

Sursa: Mândruţ O., Catană L., Mândruţ M. Instruirea centrată pe competenţe. Arad, 2012 

 

Accentuăm faptul că definiţia noţiunii de competenţă, dată în documentele oficiale ale 
Uniunii Europene, a fost inclusă, ulterior, în Glosarul de terminologie curriculară, publicat în 
anul 2013 de către Biroul Internaţional de Educaţie UNESCO (UNESCO-IBE) [11]. 
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Caseta 2. Competenţele-cheie conform Glosarului de terminologie curriculară 
UNESCO 

În zona Uniunii Europene o competenţă este definit ca o combinaţie de cunoștinţe, 
aptitudini și atitudini adecvate contextului. Competenţa indică abilitatea de a aplica 
rezultatelor învăţării în mod adecvat într-un context definit (educaţie, muncă, dezvoltare 
personală sau de profesională). Competenţa nu se limitează la elementele cognitive (implicând 
utilizarea teoriei, conceptelor sau cunoștinţelor tacite); ea, de asemenea, cuprinde aspectele 
funcţionale (ce implică abilităţi tehnice), precum și atribute interpersonale (de exemplu, 
abilităţi sociale sau organizatorice) și valorile etice. 

Competenţele pot fi specifice domeniului, de exemplu, referitoare la cunoștinţe, abilităţi 
și atitudini în cadrul unui anumit subiect sau disciplina, sau generale/transversale, atunci când 
ele au relevanţă pentru toate domeniile/subiectele. În unele contexte, termenul "abilităţi" 
(într-un sens mai larg) este folosit uneori ca un echivalent al termenului "competenţe". 

Sursa: UNESCO International Bureau of Education. Glossary of Curriculum Terminology. 
IBE, 2013 

 

Este important să menţionăm faptul că competenţele-cheie, incluse în Recomandarea 
Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene, ar trebuie dobândite de: 

 tinerii aflaţi la sfârşitul perioadei obligatorii de învăţământ şi formare; competenţele-
cheie i-ar pregăti pe aceştia pentru viaţa adultă, în special pentru câmpul muncii, 
constituind totodată o bază pentru continuarea învăţării; 

 adulţi pe tot parcursul vieţii, printr-un proces de dezvoltare şi actualizare a 
abilităţilor. 

Dobândirea competenţelor-cheie se încadrează în principiile de egalitate şi acces pentru 
toţi. Acest cadru de referinţă vizează, de asemenea, mai ales grupurile dezavantajate al căror 
potenţial educaţional necesită sprijin. Exemplele de astfel de grupuri includ persoanele cu 
abilităţi de bază reduse, cele care părăsesc şcoala de timpuriu, şomerii pe termen lung, 
persoanele cu dizabilităţi, imigranţii etc. 

Evident, formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie atât în învăţământul obligatoriu şi 
cel post-obligatoriu, cât şi pe tot parcursul vieţi, presupune existenţa unor metodologii de 
evaluare a nivelului de competenţă într-un anumit domeniu, atins de fiecare persoană. În 
ansamblu, cu excepţia competenţei de comunicare în limbi străine, recomandările Uniunii 
Europene nu conţin descriptori expliciţi, ce ar permite evaluarea nivelului de competenţă. 
Aceste aspecte sunt lăsate la latitudinea fiecărei ţări, fapt ce îngreunează, în mare măsură, 
analiza modului în care sistemele educaţionale asigură formarea şi dezvoltarea competenţelor-
cheie, recomandate de Uniunea Europeană. 

Alte abordări ale noţiunii de competenţă pot fi găsite în documentele OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development  Organizaţia pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică), PISA (Programme for International Student Assessment  Programul 
pentru evaluarea internaţională a elevilor), PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study  Programul de evaluare internaţională a elevilor la lectură), TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study  Programul de evaluare internaţională a elevilor 
la matematică şi ştiinţe) şi, evident, în documentele de politici curriculare din diferite ţări.  

Întrucât în ultimii ani Republica a participat doar la Programul de evaluare internaţională 
a elevilor (PISA), organizat cu suportul OECD, prezentăm în continuare o scurtă descriere a 
competenţelor-cheie, necesare pentru "a avea o viaţă de succes şi o societate ce funcţionează 
bine" [12, 13]. 
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În abordarea OECD, cadrul conceptual pentru definirii şi selectării competenţilor-cheie a 
inclus viziunile asupra societăţii şi indivizilor, contextul cultural şi variabilitatea biografică, 
negocierea politică şi formarea consensului, conceptele şi modelele teoretice. Pornind de la 
faptul că din punct de vedere practic, a întocmi o listă exhaustivă a tuturor competenţelor de 
care individul are nevoie în diversele contexte şi în diversele stadii ale vieţii sale este nu doar 
greu de realizat, dar este şi inoperabilă, OECD a propus clasificarea acestora în trei categorii: 
utilizarea instrumentelor, interacţiunea în grupuri sociale eterogene şi modul de a acţiona. În 
tabelul ce urmează sunt prezentate competenţele-cheie, definite în cadrul Proiectului DeSeCo 

(Definition and Selection of Competencies  Definirea şi selectarea competenţelor), 
implementat cu suportul OCDE. 

 

Tabelul 2. Competenţele-cheie conform abordărilor OECD 

Categorii de competenţe Competenţe (Capacităţi) 

1. A utiliza în mod interactiv 
instrumente 

Pentru a fi în măsură să 
utilizeze în mod interactiv 
instrumente, individul nu 
trebuie doar să aibă acces la 
acestea şi să posede 
deprinderile de a le utiliza, ci şi 
să fie capabil de a crea 
cunoştinţe şi de a şti să le 
adapteze. 

Instrumentele nu sunt 
intermediari pasivi, ci 
elemente care iau parte la 
dialogul activ între individ şi 
mediul său. 

Competenţa 1-A. Capacitatea de a utiliza în mod interactiv 
limbajul, simbolurile şi textele 

Această competenţă-cheie se referă la capacitatea de a 
exploata cu bună ştiinţă competenţele în limbaj oral şi scris. 
Este vorba despre un instrument esenţial pentru buna 
funcţionare în societate, la locul de muncă şi în dialogul cu 
ceilalţi. 

 

Competenţa 1-B. Capacitatea de a utiliza în mod interactiv 
cunoaşterea şi informaţia 

Această competenţă-cheie trimite la capacitatea de a reflecta 
în mod critic la natura informaţiei (configuraţia acesteia, 
contextul şi impactul social, cultural, chiar şi ideologic). 

Pentru a utiliza în mod interactiv informaţia, individul trebuie: 

− să recunoască şi să identifice necunoscutul; 

− să identifice şi să localizeze sursele pertinente de informaţie 
şi să scoată din acestea ceea ce îi este necesar; 

− să judece asupra calităţii, pertinenţei şi valorii informaţiei şi 
a sursei acesteia. 

 

Competenţa 1-C. Capacitatea de a utiliza în mod interactiv 
tehnologiile 

Aceasta competenţă-cheie presupune ca individul să fie 
conştient de aportul pe care tehnologiile îl pot avea în viaţa de 
toate zilele. Este vorba despre faptul că tehnologiile de 
informare şi comunicare pot să modifice radical modul în care 
indivizii lucrează împreună (reducând importanţa locului în 
care se găsesc), acced la informaţie (făcând instantaneu 
disponibile mari cantităţi de informaţie) şi intră în interacţiune 
cu alţii (facilitând punerea în reţea şi stabilirea de relaţii în 
lumea întreagă). 

2. A interacţiona în grupuri 
sociale eterogene 

Competenţele-cheie din 
această categorie sunt 
indispensabile pentru a învăţa, 
a trăi şi a munci împreună cu 

Competenţa 2-A. Capacitatea de a stabili relaţii bune cu 
ceilalţi 

Această competenţă este apanajul indivizilor capabili să 
respecte şi să aprecieze valorile, convingerile, cultura şi istoria 
altora pentru a crea un mediu în care aceştia să se simtă bine, 
să se integreze şi să reuşească. Pentru a coopera bine cu alţii 
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alţii. Ele prezintă numeroase 
puncte comune cu 
competenţele numite 
"sociale", "interculturale" sau 
"relaţionale". 

individul trebuie: 

− să dispună de empatie, să fie capabil de a se identifica cu 
celălalt şi de a-şi reprezenta situaţia şi punctul de vedere ale 
acestuia; 

− să poată să-şi gestioneze emoţiile, să fie conştient de sine şi 
să fie capabil de a interpreta emoţiile şi motivaţiile sale, 
precum şi pe ale altora. 

 

Competenţa 2-B. Capacitatea de a coopera 

Dintre componentele acestei competenţe sunt de menţionat: 

− capacitatea de a prezenta propriile idei şi de a le asculta pe 
ale altora; 

− capacitatea de a înţelege dinamica unei dezbateri şi de a 
parcurge o ordine de zi; 

− capacitatea de a contracta alianţe tactice durabile; 

− capacitatea de a negocia; 

− capacitatea de a lua decizii care nu exclud nuanţele 
diferitelor puncte de vedere. 

 

Competenţa 2-C. Capacitatea de a gestiona şi de rezolva 
conflicte. 

Pentru a putea să participe activ la gestiunea şi la rezolvarea 
conflictelor, individul trebuie să fie capabil: 

− să analizeze mizele (de exemplu: puterea, recunoaşterea 
meritului, distribuirea sarcinilor, echitatea etc.), originile 
conflictului şi raţionamentul părţilor, admiţând că punctele 
lor de vedere pot să fie divergente; 

− să identifice punctele de acord şi pe cele de dezacord; 

− să reîncadreze problema; 

− să claseze nevoile şi obiectivele în funcţie de gradul lor de 
prioritate, să identifice concesiile pe care şi unii şi alţii sunt 
dispuşi să le facă şi condiţiile în care aceste concesii pot să 
fie luate în considerare. 

3. A acţiona în mod autonom 

Pentru a acţiona în mod 
autonom, individul trebuie să 
fie capabil să-şi gestioneze 
viaţa în mod reflexiv şi 
responsabil. 

Pentru a se comporta în 
deplină autonomie, individul 
trebuie să se întoarcă spre 
viitor şi să fie conştient de 
mediul său, de dinamica 
socială şi de rolurile 

pe care unii sau alţii le joacă 
sau vor să le joace. 

Trebuie, de asemenea, să aibă 
o consolidată imagine de sine 
şi să fie capabil de a-şi traduce 
nevoile şi dorinţele în acte de 

Competenţa 3-A. Capacitatea de a acţiona într-un context 
global. 

Această competenţă trimite la capacitatea individului de a 
înţelege că actele şi deciziile sale se înscriu într-un context mai 
vast şi de a ţine seama de acest lucru. În alţi termeni, el 
trebuie să fie conştient de poziţia sa în raport cu normele 
societăţii, cu instituţiile economice şi sociale şi cu 
evenimentele trecutului. 

 Pentru a acţiona în acest mod, individul trebuie să fie capabil: 

− să-şi facă o idee despre sistemul în care evoluează, adică să-i 

− înţeleagă structurile, cultura, practicile, aşteptările şi regulile 
formale şi informale, rolurile pe care le joacă, legile şi 
reglementările, precum şi convenţiile tacite, în special 
normele sociale, codurile morale, bunele maniere, fiind 
conştient de constrângerile cărora trebuie să i se supună; 

− să identifice consecinţele directe şi indirecte ale actelor sale; 

− să aleagă între diferitele planuri de acţiune reflectând la 

− consecinţele pe care ar putea să le aibă pentru normele şi 
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voinţă: decizia, alegerea şi 
acţiunea. 

− obiectivele individuale şi colective. 

 

Competenţa 3-B: Capacitatea de a elabora şi de a realiza 
proiecte de viaţă şi programe personale 

Această competenţă presupune ca individul să se întoarcă 
spre viitor, să fie optimist şi conştient de potenţialul său, dar 
să-şi păstreze picioarele pe pământ. De exemplu, individul 
trebuie să fie capabil: 

− să definească un proiect şi să-şi fixeze obiective; 

− să identifice şi să evalueze resursele de care dispune şi pe 
cele pe care trebuie să şi le procure (timpul şi banii, de 
exemplu); 

− să revadă obiectivele în funcţie de priorităţi; 

− să repartizeze resursele necesare pentru îndeplinirea mai 
multor obiective; 

− să înveţe din lecţiile trecutului atunci când prevede 
rezultate; 

− să-şi urmeze proiectul şi să facă ajustările necesare pe 
măsură ce îl pune în practică. 

 

Competenţa 3-C. Capacitatea de a-şi apăra şi de a-şi afirma 

drepturile, interesele, limitele şi nevoile 

Această competenţă trimite la drepturile şi nevoile individului, 
pe de o parte ca persoană, pe de altă parte ca membru al 
colectivităţii (de exemplu, participarea activă la viaţa 
instituţiilor democratice şi la procesele politice locale sau 
naţionale). Ea presupune ca individul să fie capabil: 

− să înţeleagă propriile interese (cu ocazia unor alegeri, de 
exemplu); 

− să identifice regulile şi principiile de drept pe care le poate 

− invoca pentru a-şi susţine cauza; 

− să elaboreze o argumentaţie în favoarea recunoaşterii 
drepturilor şi nevoilor sale; 

− să propună aranjamente amiabile sau soluţii alternative. 

Sursa: OECD. The Definition and Selection of Key Competencies, 2005 

 

Confruntând formulările de competenţe-cheie, versiunile recomandate de Uniunea 
Europeană şi cele recomandate de OECD, se poate observa, că în ultimele prevalează 
capacitatea individului de a aplica în practică cunoştinţele şi abilităţile de care dispune.   

Competenţele-cheie în documentele de politici educaţionale din 
Republica Moldova 

Legea învăţământului 

În majoritatea absolută a cazurilor, în Legea învăţământului, în vigoare în anii 1995-2014, 
termenul "competenţă" este utilizat pentru a statua capacităţile unei autorităţi, ale unei 
instituţii, ale unui funcţionar etc. de a exercita anumite atribuţii şi, mai puţin, pentru a indica în 
mod explicit cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile ce trebuie dobândite de un elev, student sau 
cursant în rezultatul învăţării. Indiscutabil, anumite cerinţe faţă de nivelul de cunoştinţe şi 
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abilităţi, faţă de atitudinile ce ar trebui formate şi dezvoltate la cei care învaţă se regăsesc în 
textul Legii învăţământului, însă această abordare nu este una sistemică. 

Astfel, Legea învăţământului stipulează că "obiectivul educaţional major al şcolii constă 
în dezvoltarea liberă, armonioasă a omului şi formarea personalităţii creative, care se poate 
adopta la condiţiile în schimbare ale vieţii", iar învăţământul urmăreşte "dezvoltarea 
personalităţii..., cultivarea respectului..., pregătirea copilului pentru..., cultivarea  simţului 
necesităţii de a..., educarea stimei faţă de..., asigurarea unei pregătiri fizice multilaterale...", 
fără a indica explicit finalităţile educaţionale propriu-zise [14, Art. 5]. Deşi, formal, anumite 
finalităţi ale învăţării sunt statuate pentru unele niveluri şi trepte de învăţământ, ele nu sunt 
formulate în termeni de rezultate aşteptate ale învăţării, ci prin condiţii de acces la nivelul sau 
treapta de studii imediat următoare. În sprijinul acestei constatări, prezentăm mai jos câteva 
exemple: 

"Învăţământul gimnazial asigură dezvoltarea aptitudinilor şi capacităţilor intelectuale ale 
elevului, concepute drept nivel definitoriu în formarea personalităţii, orientarea profesională şi 
pregătirea către învăţământul liceal sau profesional... 

Învăţământul liceal asigură o pregătire teoretică fundamentală şi formarea unei ample 
culturi generale, necesare pentru continuarea studiilor în învăţământul superior, mediu de 
specialitate sau în instituţii de învăţământ secundar profesional... 

Diploma de licenţă atestă că titularul acesteia a dobândit cunoştinţe şi competenţe 
generale pentru continuarea studiilor în ciclul II, precum şi o pregătire profesională iniţială care 
îi permite angajarea în câmpul muncii..." [14, Art. 19, 20 şi 28]. 

O excepţie de la modul de definire a rezultatele aşteptate ale învăţării prin simpla 
referire la condiţiile de acces la nivelele şi treptele imediat următoare ale sistemului de 
învăţământ o constituie stipulările referitoare la învăţământul primar. Astfel, conform Legii 
învăţământului, "Învăţământul primar contribuie la formarea copilului ca personalitate liberă şi 
creativă, la dezvoltarea capacităţilor intelectuale, a deprinderilor trainice de citit, scris şi calcul, 
asigurând dezvoltarea aptitudinilor de comunicare şi a competenţelor de examinare1 într-o 
limbă modernă." [14, Art. 18]. 

În concluzie, putem constata că fosta Lege a învăţământului nu a operat cu noţiunile de 
competenţă în sensul de rezultate aşteptate ale învăţării. În mare măsură, acest fapt a avut 
drept consecinţă fundamentarea politicilor educaţionale din perioada respectivă doar pe 

aspectele ce ţin de organizarea proceselor de predare  învăţare  evaluare şi, mai puţin, pe 
cele ce ţin de atingerea de către elevi şi studenţi a anumitor performanţe în învăţare. 

Strategia "Educaţia 2020" 

În acest document de politici educaţionale, orientarea sistemului de învăţământ spre 
formarea şi dezvoltarea competenţelor reprezintă scopul de bază al reformelor. Se constată că, 
deşi începând cu anul 2010, competenţele-cheie europene au fost încorporate în curricula 
pentru învăţământul general, uneori operaţionalizarea acestora s-a făcut într-un mod nereuşit, 
fapt ce a stârnit generat discuţii controversate în mediul academic şi şcolar [15]. 

Codul Educaţiei 

Pentru prima oară în dezvoltarea cadrului normativ-juridic al Republicii Moldova, 
finalităţile educaţionale în acest act legislativ sunt formulate în termeni de competenţe: 
"Educaţia are ca finalitate principală formarea unui caracter integru şi dezvoltarea unui sistem 
de competenţe care include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce permit participarea activă 
a individului la viaţa socială şi economică." [16, Art. 11]. De asemenea, în acest document sunt 

                                                           
1
 Anume acest cuvânt este utilizat în textul legii. 
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stabilite în mod explicit competenţele-cheie pe care trebuie să le formeze şi să le dezvolte 
sistemul de educaţie. 

 

Caseta 3. Competenţele-cheie conform Codului educaţiei 

Educaţia urmăreşte formarea următoarelor competenţe-cheie: 

a) competenţe de comunicare în limba română; 

b) competenţe de comunicare în limba maternă; 

c) competenţe de comunicare în limbi străine; 

d) competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie; 

e) competenţe digitale; 

f) competenţa de a învăţa să înveţi; 

g) competenţe sociale şi civice; 

h) competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă; 

i) competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale. 

Sursa: Codul Educaţiei al Republicii Moldova 

 

Lista competenţelor-cheie, stabilite în Codul Educaţiei, este mai largă decât lista 
competenţelor-cheie, recomandate de Uniunea Europeană. Pornind de la faptul că în 
Republica Moldova limba română are statut de limbă de stat, legiuitorul a stabilit că orice elev, 
indiferent de limba lui maternă, trebuie să-şi formeze şi să-şi dezvolte şi competenţă-cheie de 
comunicare în limba oficială a statului. Totodată, prin păstrarea competenţei-cheie de 
comunicare în limba maternă, recomandată de Uniunea Europeană, statul asigură dreptul 
constituţional al persoanelor ce aparţin minorităţilor lingvistice să-şi efectueze studiile în limba 
dorită de ei şi, mai mult, să-şi păstreze şi să-şi dezvolte specificul lingvistic. 

Accentuăm faptul, că unele din competenţele-cheie, recomandate de Uniunea 
Europeană, au fost reformulate. 

În primul rând, vom menţiona faptul, că în Codul educaţiei apare noţiunea de "sistem de 
competenţe", care, pe lângă cunoştinţe, abilităţi şi atitudini, mai include şi valori. Includerea 
valorilor în sistemul de competenţe reflectă, într-o anumită măsură, tradiţia învăţământului 
moldovenesc de a acorda componentei moralizatoare aceiaşi importanţă ca şi a componentei 
de instruire.  

În al doilea rând, formularea europeană "Competenţa matematică şi competenţe de 
bază în ştiinţă şi tehnologii" a fost extinsă. În Codul Educaţiei, formularea în cauză nu conţine 
adjectivul limitator "de bază". Să însemne oare acest lucru că nivelul pe care trebuie să-l atingă 
elevii în formarea şi dezvoltarea competenţelor în ştiinţe şi tehnologii ar trebui să fie mai înalt 
ca cel recomandat de Uniunea Europeană? Răspunsul la această întrebare ar putea fi găsit 
doar după elaborarea descriptorilor ce definesc nivelele de formare a competenţelor 
respective. 

În al treilea rând, competenţa europeană "Sensibilizare si exprimare culturală" a fost 
redată în Codul educaţiei prin "Competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a 
valorilor culturale".  

Prin urmare, în ansamblu, documentele de politici educaţionale din Republica Moldova, 
orientează sistemul de învăţământ general spre formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie 
recomandate de Uniunea Europeană. Mai mult ca atât, s-ar putea ca documentele în cauză să 
statueze formarea anumitor competenţe-cheie, în special a celora ce se referă la ştiinţe şi 
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tehnologii, la un nivel de complexitate chiar şi mai înalt decât cel recomandat de Uniunea 
Europeană. 

 

Abordarea prin competenţe în dezvoltarea curriculară din 
Republica Moldova 

Dezvoltarea curriculară din Republica Moldova a urmat, în mare măsură, evoluţia 
curricula şcolare din ţările cu un parcurs istoric similar: de la simple programe şcolare cu 

înşiruiri de conţinuturi − la curricula centrate pe obiective, iar de la ele  la curricula centrate 
pe competenţe. 

Curriculumul centrat pe obiective 

Conform specialiştilor în domeniul ştiinţelor educaţiei [1, pag. 116], obiectivul se 
definește drept un enunţ de intenţie, care precizează şi fixează schimbările durabile ce 
urmează să se producă la subiect pe parcursul sau ca urmare a unei situaţii pedagogice. Având 
o provenienţă behavioristă, un obiectiv educaţional: 

 este extern persoanei în curs de formare; 

 este predefinit şi fixat; 

 parcelează conţinutul formării şi postulează că suma părţilor este egală cu întregul 
(postulat cartezian); 

 diferenţiază formarea în domeniul cognitiv, afectiv şi psihomotor; 

 presupune că neatingerea unui obiectiv este un indicator al absenţei învăţării. 

În ţara noastră, elaborarea curriculumului centrat pe obiective a demarat în anii '90 ai 
secolului trecut. În cazul învăţământului primar şi a celui gimnazial, activităţile în cauză au fost 

susţinute de Banca Mondială, iar în cazul învăţământului liceal  de către Fundaţia Soros-
Moldova. Urmare a eforturilor depuse, începând cu anul de studii 2000/2001, toate instituţiile 
de învăţământ general din ţară dispuneau de curricula şi ghiduri de implementare la toate 
disciplinele şcolare. Totodată, implementarea curriculei centrate pe obiective a fost însoţită de 
instruirea cadrelor didactice, care a fost desfăşurată prin metoda de cascadă: formatori 

naţionali  formatori raionali/municipali  formatori şcolari. 

Curriculumul fiecărei discipline şcolare statua obiectivele generale, obiectivele cadru şi 
obiectivele de referinţă. Obiectivele erau definite ca ansambluri de cunoştinţe, capacităţi şi 
atitudini, termenul "capacităţi" fiind cu mult mai larg decât termenul "abilităţi", utilizat în 
prezent pentru definirea competenţelor. 

Cea mai mare parte a curriculumului centrat pe obiective constă din programele de 
studii, care conţin: 

 repartizarea orelor pe tipuri de activităţi didactice şi capitole; 

 obiectivele cadru şi obiectivele de referinţă; 

 conţinuturile recomandate; 

 sugestii pentru antrenamente mentale (activităţi ce conduc la învăţarea, întărirea, 
dezvoltarea capacităţilor prevăzute ca obiective de atins). 
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Conform conceptului de dezvoltare curriculară de atunci, curriculumul centrat pe 
obiective, în afară de programele de studii, în mod obligatoriu trebuia să conţină sugestii 
metodologice şi sugestii de evaluare. 

Pe parcursul implementării curriculumului centrat pe obiective s-a constatat, că 
materiile incluse în el au un volum exagerat de mare, unele obiective ce trebuie atinse nu 
corespund particularităţilor de vârstă ale elevilor. În consecinţă, în anul 2006 a fost efectuată o 
descongestionare a curriculumului, care însă, conform Strategiei "Educaţia 2020", nu a fost 
suficient de profundă [15]. 

O evaluare a curriculumului centrat pe obiective a fost efectuată în anul 2009. Evaluarea 
a avut drept scop constatarea faptului dacă dezideratul stabilit prin curriculum a fost atins, 
dacă curriculumul are o structura coerentă, dacă predare-învăţarea organizată în baza 
curriculumului este eficientă şi dacă curriculumul dacă corespunde conceptual, structural şi 
operaţional şcolii prietenoase copilului. Metodologia evaluării a inclus [17, pag. 8]: 

 analiza documentelor de politici internaţionale şi naţionale; 

 cunoaşterea şi înţelegerea curriculumului ca program educaţional, a contextului 
organizaţional, normativ şi a nevoilor actorilor care au generat proiectarea acestuia; 

 determinarea beneficiarilor şi a obiectivelor studiului evaluativ; 

 determinarea ipotezelor evaluării şi a direcţiilor de acţiune; 

 determinarea cadrului conceptual şi a metodologiei de evaluare; 

 estimarea timpului, a costurilor şi a resurselor necesare; 

 determinarea modelului evaluativ, a criteriilor, indicatorilor şi întrebărilor evaluative 
care pot să răspundă ipotezelor cercetării. 

În procesul evaluării au fost chestionaţi peste o mie de elevi, o mie de cadre didactice, 
50 de părinţi, 50 de conducători de instituţii de învăţământ general, 120 de experţi în 
evaluarea curriculară. 

În opinia beneficiarii direcţi ai sistemului educaţional  elevilor de atunci, măsura în care 
şcoala contribuie la formarea competenţelor deferă de la o competenţă la alta. Astfel, cei mai 
mulţi elevi, care consideră că şcoala contribuie în mare măsură la formarea competenţei, se 

atestă în cazul competenţei de comunicare în limba maternă  54,5% din numărul total de 

respondenţi, iar cei mai puţini  în cazul competenţei antreprenoriale/ economice (16,8%). Cei 
mai mulţi elevi, care consideră că şcoala nu formează sau formează într-o măsură mică 
competenţa, se atestă în cazul competenţelor de comunicare în limba străină (33,5%), 
antreprenoriale/economice (33,5%) şi cele de utilizare a calculatorului (33,3%). 
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Figura 1. Opiniile elevilor din clasa a 9-a referitoare la măsura în care şcoala 
formează competenţele-cheie (Curriculumul centrat pe obiective, ediţia 2006) 

 

Sursa: Evaluarea curriculumului şcolar. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2009 

 

În cazul altor beneficiari direcţi ai sistemului educaţional  părinţii, analiza percepţiei 
publice nu s-a axat pe evaluarea rolului şcolii în formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie 
propriu-zise. Totuşi, metodologia de cercetare a inclus şi o întrebare, răspunsurile la care 
reflectă indirect viziunile părinţilor asupra importanţei anumitor discipline şcolare pentru 
viitorul copiilor lor. 

Astfel, dacă pornim de la premisa că majorarea numărului de ore la o anumită disciplină 
şcolară contribuie la dezvoltarea competenţelor-cheie aferente, opinia părinţilor că acest lucru 
ar trebui făcut poate fi interpretată ca o doleanţă de a dezvolta competenţele în cauză. Invers, 
dacă părinţii optează pentru micşorarea orelor la o anumită disciplină şcolară, acest lucru 
poate fi interpretat ca faptul că (a) părinţii sunt mulţumiţi de nivelul de formare a 
competenţelor în cauză sau (b) competenţele respective nu sunt chiar aşa de importante 
pentru viitorul copilul lor. 

Conform rezultatelor sondajului sociologic realizat în rândul părinţilor, disciplina şcolară 
care a fost nominalizată de cei mai mulţi părinţi pentru a-i mări numărul de ore este Limba 
străină (42%), urmată de Limba şi literatura română (20%) şi Ştiinţe (12%). Trezeşte îngrijorare 
însă faptul că o parte semnificativă din părinţi s-au pronunţat pentru micşorarea orelor la 
Matematică (16%), Fizică (14%) şi Istorie (12%), discipline şcolare care în mod nemijlocit 
contribuie la formarea competenţelor-cheie recomandate de Uniunea Europeană. 
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Figura 2. Disciplinele la care, în opinia părinţilor, ar trebui de majorat / de 
micşorat numărul de ore (Curriculumul centrat pe obiective, ediţia 2006) 

 

Sursa: Evaluarea curriculumului şcolar. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2009 

 

Menţionă faptul, că în procesul evaluării curriculumului şcolar centrat pe obiective au 
fost identificate şi anumite neajunsuri ale acestuia: 

 curriculumul nu corespunde în deplină măsură tendinţelor europene de dezvoltare a 
învăţământului; 

 curriculumul este supraîncărcat, în special la matematică şi limba română; 

 de multe ori este subestimat aspectul aplicativ al materiilor incluse în curriculum; 

 formularea mai multor obiective este ambiguă; 

 curriculumul nu corespunde în deplină măsură particularităţilor de vârstă ale elevilor; 

 componenta opţională (la alegere) a curriculumului este foarte mică. 

În pofida imperfecţiunilor identificate şi a obstacolelor întâlnite în procesul de trecere de 
la o paradigmă educaţională învechită la o paradigmă educaţională absolut nouă pentru 

Republica Moldova  pedagogia prin obiective, implementarea în învăţământul general a 
curriculumului centrat pe obiective a fost un pas revoluţionar, care a schimbat radical viziunile 
referitoare la căile de atingerea a finalităţilor educaţiei în general, şi cele referitoare la 
demersurile didactice, în particular. 

Curriculumul centrat pe competenţe 

Odată cu progresul ştiinţelor educaţiei s-a constatat că curriculumul centrat pe obiective 
nu mai corespunde în deplină măsură cerinţelor unei societăţi a cunoaşterii. Specialiştii în 
domeniu au ajuns la următoarea concluzie [1, pag. 117]: 
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"Punctul forte al pedagogiei prin obiective este capacitatea sa de a diviza conţinuturile în 
micro-unităţi pentru a conduce elevul/studentul cu paşi mici de la simplu la compus. 
Paradoxal, dar această capacitate este, concomitent şi punctul cel mai slab al pedagogiei prin 
obiective. Fragmentarea excesivă a conţinuturilor conduce la situaţia când „nu vezi pădurea 
după copaci”. Cei ce învaţă sunt nevoiţi să aştepte mult timp pentru a descoperi de ce ei au 
învăţat o noţiune sau alta. Se presupune (fără temeiuri serioase) că atingerea succesivă şi 
separată a obiectivelor unei discipline îi va permite educatului să integreze conţinuturile 
însuşite, să transfere cunoştinţele acumulate în situaţii practice şi să rezolve problemele 
întâlnite în practica curentă." 

În anul 2010, în baza unei analize critice a rezultatelor implementării curriculumului 
centrat pe obiective şi studierii experienţei ţărilor europene, s-a decis trecerea la un 
curriculum centrat pe competenţe. Această trecere s-a efectuat pe fundalul unor discuţii 

academice intense, referitoare la relaţia obiective  competenţe, discuţii care nu sunt 
încheiate încă nici până în prezent. 

În viziunea fondatorilor teoriei curriculumului centrat pe competenţe,  obiectivele sunt 
tratate ca indicatori de competenţă. Obiectivele educaţionale sunt privite ca "intrări" în 

procesul de învăţământ, iar competenţele  ca ieşiri din acest proces [18, pag. 63]. 

 

Caseta 4. Analiza comparativă a obiectivelor şi competenţelor în calitate de 
finalităţi educaţionale 

Obiectivele educaţionale Competenţele 

 Reprezintă finalităţile educaţionale 
intenţionate/ anticipate/ proiectate. 

 Reprezintă finalităţile educaţionale realizate/ 
atinse. 

 Reprezintă "intrări".  "Reprezintă ieşiri". 

 Se definesc pentru contexte imediate, pe 
termen mediu şi pe termen lung. 

 Nu se definesc în termeni de timp. 

 Exprimă normele valorice şi manifestarea 
axiologică a finalităţilor. 

 Exprimă normele valorice şi manifestarea 
axiologică a finalităţilor. 

 Asigură orientarea activităţii didactice la 
nivelul procesului de învăţământ. 

 Funcţia de orientare a activităţii didactice se 
manifestă neesenţial. 

 Pot fi operaţionalizate.  Nu pot fi operaţionalizate. 

 Îndeplinesc funcţia evaluativă iniţială, 
curentă şi finală. 

 Îndeplinesc funcţia evaluativă iniţială şi 
finală. 

 Pot fi formulate/ reformulate de către 
cadrul didactic. 

 Au o formulare standardizată. 

  

Sursa: Guţu V. Curriculum educaţional: Cercetare. Dezvoltare. Optimizare. Chişinău, 2014 

 

Pornind de la corelarea obiectivelor educaţionale şi a competenţelor, în anii 2009-2010 
s-a reuşit elaborarea Cadrului de referinţă a curriculumului naţional şi a curricula la toate 
disciplinele incluse în planurile-cadru din acea perioadă. Abordarea curriculară s-a bazat pe 
următoarele categorii de competenţe: 
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 competenţe-cheie / transversale; 

 competenţe transdisciplinare pe trepte de învăţământ, respectiv, primar, gimnazial şi 
liceal; 

 competenţe specifice disciplinei (competenţe generale); 

 competenţe specifice unităţii de învăţare (subcompetenţe). 

Competenţele-cheie corespund, în mare măsură, celora din lista recomandată de 
Uniunea Europeană. 

 

Caseta 5. Competenţele-cheie conform Curriculumului naţional, ediţia 2010 

1. Competenţe de învăţare / de a învăţa să înveţi. 

2. Competenţe de comunicare în limba maternă / limba de stat. 

3. Competenţe de comunicare într-o limbă străină. 

4. Competenţe acţional-strategice. 

5. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare. 

6. Competenţe interpersonale, civice, morale. 

7. Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie. 

8. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor. 

9. Competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori). 

10. Competenţe antreprenoriale. 

Sursa: Curricula disciplinare, ediţia 2010, postate pe www.edu.gov.md. Accesat 
15.09.2015 

 

Menţionăm faptul că, în comparaţie cu lista recomandată de Uniunea Europeană în anul 
2006, lista competenţelor-cheie din Curriculumul naţional, în vigoare începând cu anul 2010, 
conţine două competenţe complementare: cea de autocunoaştere şi autorealizare şi cea 
acţional-strategică. Totodată, competenţele sociale şi civice, recomandate de Uniunea 
Europeană, au fost reformulate în "interpersonale, civice şi morale". Deşi în documentele 
naţionale de politici curriculare competenţele complementare nu au definiţii explicite, 

formulate conform schemei "cunoştinţe abilităţi atitudini", din analiza curricula la toate 
disciplinele şcolare se poate concluziona că aceste competenţe transversale reflectă, în mare 
măsură, specificul societăţii moldoveneşti, care aşteaptă de la sistemul educaţional o atitudine 
paternalistă. 

Principala problemă care apare în dezvoltarea curriculară centrată pe competenţe 
constă în transpunerea acestora în curricula. Dacă în cazul competenţelor-cheie ce pot fi 
formate şi dezvoltate în cadrul unor discipline şcolare clasice, de exemplu matematica, această 
transpunere se realizează într-un mod direct, în cazul competenţelor-cheie transversale sunt 
posibile mai multe abordări. Astfel, competenţele digitale, în domeniul tehnologiei informaţiei 
şi a comunicaţiilor, pot fi formate atât prin includerea în planul-cadru a unei discipline şcolare 
distincte, cât şi prin integrarea aspectelor ce ţin de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în 
disciplinele şcolare clasice. 

În general, practica europeană de transpunere a competenţelor-chei transversale în 
politicile curriculare cunoaşte mai multe abordări [8, pag. 297]: 

1) abordarea funcţională, bazată în mare parte pe dezvoltarea abilităţilor şi 
competenţelor: Cipru, Germania, Irlanda, Lituania, Polonia, Slovenia, Regatul Unit; 

2) abordarea funcţională, bazată în mare parte pe studierea unor discipline şcolare 
distincte:  Bulgaria, Italia, Malta şi Portugalia; 

http://www.edu.gov.md/
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3) abordarea tematică, bazată pe studierea problemelor majore ale societăţii: 
Danemarca şi Slovacia; 

4) abordarea tematică, bazată pe obiective şi studierea principiilor de bază: Finlanda, 
Letonia, Olanda şi Suedia; 

5) abordarea mixtă (tematică şi funcţională): Belgia Estonia şi Franţa. 

În Republica Moldova, transpunerea competenţelor-cheie în politicile curriculare a fost 
realizată prin abordarea mixtă, în planurile-cadru fiind păstrate disciplinele şcolare clasice, ce 
corespund principalelor domenii ale cunoaşterii, şi, totodată, introducându-se unele discipline 
şcolare noi, ce corespund problemelor majore ale societăţii. 

O analiză detaliată a Curriculumului naţional centrat pe competenţe, în vigoare începând 
cu anul 2010, pune în evidenţă faptul că numărul de competenţe specifice fiecărei discipline 
şcolare (competenţe generale) şi celor specifice unităţii de învăţare (subcompetenţe) diferă 
semnificativ de la o disciplină şcolară la alta. Astfel, în cazul învăţământului gimnazial, clasa a 9-
a, curriculumul la Limba şi literatura română statuează 15 competenţe specifice şi 27 de 

subcompetenţe; curriculumul la Matematică  9 competenţe specifice şi 60 de 

subcompetenţe; curriculumul la Limba străină  8 competenţe specifice şi 49 de 

subcompetenţe; curriculumul la Informatică  10 competenţe specifice şi 17 subcompetenţe. 

 

Figura 3. Numărul de subcompetenţe şi numărul de ore alocate, pe discipline 
şcolare (Curriculumul naţional pentru învăţământul gimnazial, ediţia 2010) 

 

 Sursa: Calculele autorului în baza curricula disciplinare postate pe www.edu.gov.md. 
Accesat 15.09.2015 
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Evident, numărul de competenţe şi de subcompetenţe nu reflectă în deplină măsură 
complexitatea curriculumului şi efortul pe care trebuie să-l depună elevul pentru a dobândi 
competenţele şi subcompetenţele la disiciplina respectivă. Raportând însă numărul de ore 
alocate în planul-cadru pentru studierea disciplinei respective la numărul de competenţe pe 
care trebuie să şi le formeze şi să le dezvolte elevul, putem obţine un indicator ce 
caracterizează atât complexitatea fiecărei discipline şcolare, cât şi măsura în care curriculumul 
este unul "menţinut în echilibru".  

 

Figura 4. Numărul mediu de ore alocate pentru formarea unei subcompetenţe, 
pe discipline şcolare (Curriculumul naţional pentru învăţământul gimnazial, 

ediţia 2010) 

 

Sursa: Calculele autorului în baza curricula disciplinare postate pe www.edu.gov.md. 
Accesat 15.09.2015 

 

Din datele prezentate în figurile de mai sus se observă că numărul mediu de ore, alocat 
pentru formarea şi dezvoltarea subcompetenţelor diferă semnificativ de la o disciplină şcolară 
la alta. Astfel, în cazul disciplinei şcolare Chimia acest indicator are valoarea de 1,0 ore, pe 

când în cazul Istoriei  8,5 ore. Eventualele cauze ale acestor decalaje semnificative ar putea fi: 

 lipsa unei abordări uniforme în definirea competenţelor şi subcompetenţelor, gradul 
de complexitate şi gradul de detaliere a acestora variind de la o disciplină şcolară la 
alta; 

 alocarea orelor pentru fiecare disciplină şcolară în baza altor criterii, decât 
complexitatea acestora, de exemplu, în baza percepţiei publice a "importanţei" 
disciplinei şcolare în cauză. 

Accentuăm faptul, că, în majoritatea cazurilor, disciplinele care se caracterizează printr-

un număr mediu de ore mai mic, sunt din aria curriculară Matematică şi ştiinţe: Chimia  1,0 
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ore; Informatica  2,0 ore; Matematica  2,3 ore; Fizica  3,4 ore. Disciplinele cu un număr 
comparativ mare de ore per competenţă se atestă în cazul domeniului ştiinţelor umanistice: 

Limba şi literatura română  6,3 ore; Istoria  8,5 ore. O excepţie de la această tendinţă o 

constituie Limba străină  1,3 ore şi Educaţia civică  2,8 ore. 

Din analiza curricila disciplinare conform criteriului "numărului mediu de ore alocate în 
planul-cadru pentru formarea şi dezvoltarea unei subcompetenţe" derivă următoarele 
recomandări: 

1) în procesul de proiectare curriculară, în formularea competenţelor se va asigura un 
grad identic de complexitate; 

2) componenţa şi gradul de complexitate a competenţelor de dobândit trebuie să 
corespundă relevanţei acestora pentru viitorul parcurs educaţional şi particularităţilor de 
vârstă a elevilor;  

3) timpul alocat pentru formarea şi dezvoltarea fiecărei competenţe trebuie stabilit în 
funcţie de complexitatea acesteia, excluzându-se intervenţia factorilor de ordin subiectiv. 

Accentuăm faptul că menţinerea la nivel înalt în a competenţelor în matematică, ştiinţă 
şi tehnologii este foarte importantă pentru economie. Conform datelor Eurydice2, sistemele de 
învăţământ europene se confruntă cu provocări semnificative în încurajarea elevilor să urmeze 
studii şi cariere în domeniile conexe matematicii, ştiinţei şi tehnologiilor [21, 22]. La nivelul 
şcolii, unele dintre recomandările europene pentru abordarea acestor probleme includ 
predarea matematicii şi a ştiinţelor în context şi consolidarea de parteneriate cu centrele 
ştiinţifice unde profesioniştii din domeniul matematicii şi ştiinţelor ar putea oferi informaţii 
referitoare la carieră şi pot acţiona ca modele pozitive. Elevii pot beneficia, de asemenea, de 
oportunitatea de a aplica cunoştinţele dobândite în şcoală în situaţii reale de muncă sau în 
activităţi de cercetare [22, pag. 47]. Evident, aceste recomandări ar trebui luate în considerare 
şi în cadrul procesului de modernizare a Curriculumului naţional din ţara noastră. 

 

Calitatea curriculumului centrat pe competenţe 

Calitatea curriculumului centrat pe competenţe poate fi apreciată în baza mai multor 
criterii, principalele din ele fiind relevanţa, accesibilitatea şi complexitatea. 

Relevanţa curriculumului 

Gradul de relevanţă al unui curriculum poate fi estimat prin metode expert şi prin 
sondaje, efectuate în rândul elevilor, cadrelor didactice, părinţilor, reprezentanţii mediului de 
afaceri. Accentuăm faptul că în cazul unor estimări de perspectivă, cea mai importantă ar 
trebui să fie opinia experţilor, specialişti în prognoze macroeconomice. Este evident că 
componenţa şi nivelul de dezvoltare a competenţelor pe care trebuie să le formeze sistemul de 
învăţământ sunt legate într-o măsură foarte strânsă cu viitoarea structura a economiei, în 
general, şi a pieţii muncii, în particular. 

Cu regret constatăm faptul că, în prezent, în ţara noastră nu au fost efectuate nici 
cercetări pedagogice, nici cercetări sociologice, ce ar fi avut ca obiect de studiu relevanţa 
competenţelor incluse în curriculumul şcolar. Evident, astfel de cercetări urmează a fi 

                                                           
2
 Reţeaua Eurydice oferă informaţii și analize privind sistemele și politicile de educaţie europene. 

Se compune din unităţi naţionale situate în 34 de ţări participante în Programul UE de Învăţare pe tot 
parcursul vieţii și este coordonată și gestionată de Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual și 
Cultură cu sediul în Bruxelles, care elaborează publicaţiile și bazele sale de date. 
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efectuate în viitorul cât mai apropiat, de dorit, până la actualizarea curriculară, preconizată 
pentru anii 2015-2016. 

Accesibilitatea curriculumului 

Accesibilitatea curriculumului poate fi estimată, într-o anumită măsură, prin rata 
eşecului şcolar, măsurată prin cotele elevilor, care: 

 au abandonat instituţia de învăţământ din motivul că materiile predate în şcoală sunt 
prea complicate pentru ei; 

 au note anuale insuficiente şi, din această cauză, nu au fost admişi la evaluările şi 
examenele naţionale; 

 al luat note insuficiente la evaluările şi examenele naţionale. 

Analiza cauzelor abandonului, efectuată pe parcursul anilor 2013-2015 în baza datelor 
colectate cu ajutorul Sistemului de cartografiere a şcolilor primare, gimnaziilor şi liceelor, 
relevă faptul că inaccesibilitatea materiilor predate în şcoală nu reprezintă nici pe departe 
motivul care ar forţa elevii să nu mai vină la şcoală. În totalul de 300-500 de cazuri anuale de 
abandon al învăţământului general obligatoriu, inaccesibilitatea materiilor predate este 
invocată ca motiv al părăsirii şcolii de doar 3-4 ori, fiind, evident, statistic nesemnificativă. 

 

Figura 5. Distribuţia elevilor după rezultatele evaluărilor finale, anul de studii 
2013/2014 

Evaluările finale în învăţământul primar Examenele de absolvire a gimnaziului 

  
Examenul de bacalaureat 

 
Sursa: Sistemului de cartografiere a şcolilor primare, gimnaziilor şi liceelor, 2014 
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Analiza eşecului şcolar relevă faptul că la evaluările finale ale anului de studii 2014/2015 
nu au fost admişi 215 elevi, constituie 0,67% din numărul total de elevi. Alţi 590 de elevi () nu 
au pro,ovat evaluările finale. În ansamblu, 97,51% din numărul total de elevi, au fost admişi şi 
au promovat evaluările finale din învăţământul primar, rata eşecului şcolar fiind de 2,49%. 
Analiza datelor referitoare la situaţia elevilor ce nu au fost admişi sau nu au promovat 
evaluările finale din învăţământul primar relevă faptul că majoritatea din ei provin din familii 
vulnerabile, au foarte multe absenţe nemotivate. 

În cazul învăţământului gimnazial, la examenele de absolvire nu au fost admişi 950 de 
elevi, ce constituie circa 2,74% din numărul total de elevi din clasele a 9-a. Un număr relativ 
mare de elevi, şi anume, 1094 de persoane (3,16%), nu au susţinut examenele în cauză. În 
cazul învăţământului gimnazial, rata eşecului şcolar este mai mare decât în învăţământul 
primar, ajungând la valoarea de 5,9%. Ca şi în cazul evaluărilor finale în învăţământul primar, 
majoritatea elevilor ce nu au promovat examenele de absolvire a gimnaziului provin din familii 
vulnerabile, au absentat nemotivat mai multe ore. 

Pornind de la faptul că rata eşecului şcolar este relativ mică, iar cauzele eşecului şcolar 
sunt legate, în principal, de situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin elevii, 
putem concluziona că curriculumului pentru aceste nivele de învăţământ este accesibil şi 
corespunde particularităţilor de vârstă ale elevilor. Evident, această concluzie se bazează pe 
premisa că atât evaluările finale în învăţământul primar, cât şi examenele de absolvire a 
gimnaziului sunt relevante şi corecte. 

În cazul învăţământului liceal situaţia este mult mai complexă. Astfel, 1677 de elevi, ce 
constituie 9,69% din numărul total de elevi din clasa a 12-a nu au fost admişi la examenul de 
bacalaureat. Din elevii admişi la acest examen, 6877 (39,73%) nu au promovat una sau mai 
multe probe. Cota elevilor ce au promovat examenul de bacalaureat este de doar 50,58%. 

Analiza datelor referitoare la situaţia elevilor ce nu au promovat examenul de 
bacalaureat relevă faptul că doar o mică parte din ei provin din familii cu o situaţie socio-
economică precară. Prin urmare, am putea concluziona că principala cauză a eşecului şcolar la 
examenul de bacalaureat constă în faptul că curriculum liceal actual este inaccesibil pentru 
aproape o jumătate din elevii de liceu. 

Această concluzie este confirmat şi de rezultatele studiilor sociologice, desfăşurate în 
rândul elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi celor de conducere din învăţământ. 

 

Caseta 6. Opiniile respondenţilor despre curriculumul liceal 

„Curriculumul este foarte complicat, nu ne-au fost predate toate temele, la examenele 
de bacalaureat multe întrebări nu-mi erau clare. În liceu nu-mi ajungea timp pentru a învăţa 
toate întrebările pentru examene." (Absolvent de liceu, rural). 

„Anul acesta cei mai mulţi elevi au picat BAC-ul la matematică, adică ei s-au descurcat 
bine la română, însă din cauza matematicii au rămas un an de zile blocaţi, ori se duc la şcoală 
profesională, ori aşteaptă un an de zile pentru a putea susţine iarăşi BAC-ul ca să se poată 
înmatricula la universitate. Înseamnă că ceva nu este bine cu profilul acesta real, cu 
matematica.” (Cadru didactic, școală profesională). 

„În liceu ne predau prea multe teme, temele sunt complicate, eu nu le prea înţeleg. Şi 
colegii mei spun că le este greu şi, de aceea, mulţi din ei nici nu mai încearcă să înveţe.” (Elev 
din clasa a 12-a, rural). 

„Noi toţi învăţăm după programele profilului real. Da, eu înţeleg, vânzătorii au nevoie de 
aceeaşi matematică, aceeaşi fizică, însă tot după aceleaşi programe ale profilului real învaţă şi 
cei de la turism. Ei însă au nevoi de mai multă istorie, mai mult de geografie, mai mult de limbi 
străine, nu de matematică. Posibil, elevii de la turism au fugit de liceu anume din cauza 
matematicii, a venit aici să facă o specialitate din domeniul umanistic, dar peste tot dă de 
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matematică.” (Cadru didactic, şcoală profesională). 

„În liceu toate disciplinele sunt prea complicate. Noi trebuie să ţinem minte multe 
lucruri, profesorii cer de la noi o mulţime de date exacte. Unii profesori ne-au spus să nu 
alegem disciplina lor pentru examenul de bacalaureat, întrucât, oricum, nu vom putea da 
examenul. Însă, unii au învăţat mai mult şi l-au dat.” (Absolvent de liceu, urban). 

„Eu vreau să devin diplomat, iubesc geografia, istoria, limbile străine. La ce-mi trebuie 
mie matematica, fizica şi chimia? Mai avem şi alte discipline la care pierdem timpul degeaba. ” 
(Elevă din clasa a 11-a, urban). 

Surse: Magenta Consulting, 2014. Institutul de Politici Publice & Centrul de Investigaţii 
Sociologice şi Marketing, 2015 

 

Ar trebui oare constatarea că curriculum actual pentru învăţământul liceal este 
inaccesibil pentru aproape o jumătate din elevi să servească drept un argument de bază în 
favoarea unei simplificări semnificative a curriculumului? 

Răspunsul la această întrebare depinde, în mare măsură, de viziunile guvernării asupra 
rolului şi misiunii învăţământului liceal. Dacă guvernarea consideră că învăţământul liceal nu 
este unul obligatoriu, el fiind destinat doar celora ce manifestă capacităţi şi aptitudini de a 
urma studii ce se caracterizează printr-un grad mai înalt de abstractizare şi complexitate, o 
simplificare nu ar fi necesară. Dacă însă, guvernarea consideră că învăţământul liceal este unul 
în masă şi trebuie ca el să fie accesibil oricărui absolvent al învăţământului gimnazial, o 
asemenea simplificare ar deveni absolut necesară. 

Formal, viziunile guvernării sunt expuse, într-un mod sintetic, în principalul document de 
politici educaţionale "Strategia Educaţia 2020" şi Codul Educaţiei. Din analiza acestor 
documente rezultă clar că curriculumul liceal trebuie să fie accesibil acelor elevii, care 
manifestă capacităţi şi aptitudini pentru studii ce se caracterizează printr-un nivel relativ mai 
înalt de abstractizare şi complexitate. Anume pentru identificarea acestor elevi, documentele 
normativ-juridice în vigoare prevăd admiterea în licee în bază de concurs, statul oferindu-le 
posibilitatea celor ce nu au susţinut concursul, să-şi continue studiile în învăţământul 
profesional tehnic. 

Cu regret, practica educaţională este cu totul alta. Cu excepţia unor instituţii "de elită" 
din marele oraşe ale ţării, admiterea în licee se face, de-facto, fără nici un concurs. Întrucât 
oferta de locuri în licee depășește cu mult cererea, liceele sunt tentate să accepte toţi doritorii. 
Chiar şi în aceste condiţii, majoritatea claselor rămân necompletate. 

Prin urmare, ratele mari ale eşecului şcolar la examenul de absolvire a liceului semnifică 
nu atât inaccesibilitatea curriculumului pentru elevii ce ar fi trebuit să fie selectaţi în baza unui 
concurs autentic, cât inaccesibilitatea lui pentru elevii care, cu regret, nu şi-au autoevaluat 
obiectiv aptitudinile şi capacităţile şi nu au făcut o alegere judicioasă a viitorului lor parcurs 
educaţional. 

Această concluzie este confirmat şi de rezultatele studiilor sociologice, desfăşurate în 
rândul elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi celor de conducere din învăţământ. 

 

Caseta 7. Opiniile respondenţilor referitoare la cauzele eşecului şcolar în 
învăţământul liceal 

„Ceea ce negativ a acţionat la rezultatele de la BAC este că a scăzut considerabil numărul 
de elevi, dacă noi până acum aveam în medie 4 clase, 2 la profilul real și 2 la profilul umanist, 

acum noi cu greu înmatriculăm 2 clase  una la profilul real și alta la profilul  umanist; avem 30 
de elevi la profilul umanistic și la profil real sunt 12-13 ceea ce nu e bine... Foarte mulţi elevi au 
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mizat pe colegiu și școli profesionale – elevi buni, cu medie 9 și mai mult.” (Director de liceu, 
centru raional). 

"Dar sunt și copii buni, însă ponderea lor este tot mai mică. Cei mai buni optează pentru 
studii peste hotare și România, care oferă programe de studii nu totdeauna superioare calităţii 
din Moldova. Mai este factorul material, acolo ei beneficiază de burse, care le acoperă 
subzistenţa." (Director de colegiu, urban). 

„Aici este o chestie şi de mentalitate... La noi în Republica Moldova în ultimul timp s-a 
creat aşa o concepţie, sigur că greşită, că toţi trebuie să facă studii superioare. Cu chiu şi vai 
absolveşte 12 clase şi se străduie să intre la facultate.” (Cadru didactic, școală profesională). 

„Noi facem optimizarea fie în licee, fie în școlile profesionale, dar trebuie de văzut, nu să 
facem economie pe baza educaţiei și instruirii copiilor. Dacă o să avem o generaţie bine 
instruită, educată calitativ, o să avem și un viitor. Sunt cazuri că se adună 20-25 de elevi pentru 
a forma o singură clasă de liceu. Se primesc elevi cu note de 5-6, care, după părerea mea, nu 
au loc la liceu. Obligatorii sunt doar studiile gimnaziale.” (Director de școală profesională, 
centru raional). 

„Nu se recunoaşte că nu toată lumea e predispusă pentru a învăţa, a studia, nu toţi vor 
să facă ştiinţă, trebuie să fim conştienţi, pregătiţi pentru faptul că noi instruim oameni pentru 
diverse domenii ale vieţii sociale.” (Cadru didactic, profil umanist). 

„Chiar dacă elevul e de nota 5 şi el nu ar merita să facă liceul, fiecare director, profesor 
tinde să-l atragă în colectivul în care el activează. Fiecare din noi îşi vede în fiecare elev salariul 
său.” (Cadru didactic profil umanist). 

„Au venit 15 elevi din alte şcoli, eu i-m luat în clasa a 10-a şi, la prima evaluare, din cei 15 
elevi eu nu am putut să pun cel puţin o nota de cinci. Să-i exmatriculez pe toţi este imposibil... 
De ce se întâmplă aşa ceva, doar în toate şcolile este aceeaşi programă, noi toţi ne batem cu 
pumnul în piept că facem tot ceea ce depinde de noi, dar realitatea este cu totul alta.” (Cadru 
didactic, profilul real). 

Surse: Magenta Consulting, 2014. Institutul de Politici Publice & Centrul de Investigaţii 
Sociologice şi Marketing, 2015 

 

Complexitatea curriculumului 

Complexitatea curriculumului ar putea fi măsurată prin parametrii ce caracterizează 
distribuţia notelor luate de elevi la evaluările şi examenele naţionale: frecvenţa notelor, media 
(M), mediana (Me), varianţa, abaterea standard, coeficientul de asimetrie (As), coeficientul de 
boltire. Amintim, că mediana reprezintă nota, care împarte cohorta de elevi în două părţi 
egale: jumătate din ei au note mai mici ca mediana, iar cealaltă jumătate au note mai mari ca 
mediana. Mai mulţi cercetători consideră că în cazurile în care media şi mediana sunt 
aproximativ egale şi au valori relativ mari, iar distribuţia notelor este una aproape de cea 
normală, complexitatea curriculumului este conformă particularităţilor de vârstă ale elevilor. 

În figura de mai jos este reprezentată distribuţia notelor luate de elevi la evaluările finale 
din învăţământul primar, examenele de absolvire a gimnaziului şi examenul de bacalaureat, 
sesiunea din anul 2014. 
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Figura 6. Distribuţia notelor la examenele şi evaluările naţionale, anul de studii 
2013/2014 

 

Sursa: Sistemul de cartografiere a şcolilor medii, gimnaziilor şi liceelor, 2014 

 

Din datele prezentate în figura de mai sus derivă următoarele constatări: 

În cazul evaluărilor finale din învăţământul primar, distribuţia notelor este asimetrică 

( - 0,4), cu prevalarea notelor mari, de 8, 9 şi 10. Valorile relativ mari ale mediei ( 7,7) şi 

medianei ( 8,0) pot fi explicate prin (a) gradul înalt de accesibilitate a materiilor din curriculum 
şi/sau (b) prin inflaţia de note. Formal, valorile mari ale notelor semnifică faptul că în 
învăţământul primar gradul de complexitate a competenţelor de format corespunde 
particularităţilor de vârstă ale elevilor şi, pentru majoritatea din ei, această complexitate nu ar 
reprezenta o dificultate. 

În cazul examenelor de absolvire a gimnaziului, distribuţia notelor este aproape 
simetrică şi, într-o anumită măsură, poate fi percepută ca fiind una aproape de cea normală. 

Întrucât valorile mediei şi medianei notelor luate de elevii din învăţământul gimnazial ( 7,0) 

sunt mai mici decât cele considerate de unii cercetători ca fiind un etalon ( 7,5), putem 
concluziona că pentru unii elevi complexitatea competenţelor ce trebuie formate conform 
curriculumului gimnazial reprezintă o dificultate. 

În cazul examenului de bacalaureat, distribuţia notelor este asimetrică ( 0,5), cu 

prevalarea notelor mici, de 5 şi 6. Faptul că valorile mediei ( 5,8) şi medianei ( 6,0) notelor 
luate de elevi la examenul de bacalaureat sunt cu mult mai mici decât cele considerate ca fiind 

un etalon ( 7,5) poate fi explicat prin (a) complexitatea exagerată a competenţelor ce trebuie 
formate conform curriculumului liceal şi/sau (b) lipsa în mai multe instituţii a resurselor umane 
şi materiale necesare pentru desfăşurarea unui învăţământ liceal de calitate. 
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Prin urmare, dacă pornim de la premisa că examenele şi evaluările naţionale sunt 
corecte şi relevante, putem concluziona că: 

 curriculumul pentru învăţământul primar este simplu şi, totodată, mai mulţi elevi ar fi 
capabili să însuşească materii mai complexe; 

 în cazul învăţământului gimnazial curriculumul, de asemenea, este simplu, însă 
pentru unii elevi însuşirea lui într-un volum deplin este dificilă; 

 pentru marea majoritate a elevilor din învăţământul liceal, curriculumul în cauză este 
unul complicat şi puţini din ei pot însuşi în volum deplin materiile propuse. 

Aceste concluzii ar putea fi însă revizuite, dacă îndrăznim să punem sub semnul 
întrebării corectitudinea şi relevanţa evaluărilor şi examenelor naţionale. Amintim, că probele 
de bacalaureat sunt externe şi se organizează sub supraveghere video, pe când evaluările 
finale în învăţământul primar şi examenele de absolvirea a învăţământului gimnazial sunt, de 
facto, interne, notele în cauză fiind date elevilor de către instituţiile în care ei învaţă. O analiză 
detaliată a corectitudinii şi relevanţei modului de organizare a evaluărilor şi examenelor 
naţionale este dată în unul din capitolele următoare. 

În opinia autorului, cauza principală a faptului că învăţământul liceal nu asigură un nivel 
satisfăcător de dezvoltare a competenţelor prevăzute de curriculumul în vigoare constă în 
complexitatea excesivă a acestora în raport cu puţinele resurse umane şi materiale, existente 
în prezent în instituţiile de învăţământ. Amintim, că, iniţial, învăţământul liceal a fost conceput 
ca fiind unul care avea misiunea de a pregăti absolvenţii pentru învăţământul universitar. 

Întrucât până în anii 1990 1992 universităţile înmatriculau la studii doar cca 20% din numărul 
total de absolvenţi ai şcolilor medii de atunci, s-a considerat că învăţământul liceal nu va fi unul 
în masă. În consecinţă, gradul de complexitate a materiilor incluse în curriculumul liceal cu 
bună ştiinţă a fost stabilit cu mult mai ridicat decât în fostele şcoli medii. 

Dar, odată cu masificarea învăţământului universitar (cota tinerilor înmatriculaţi în 
universităţi ajungând la cca 80% din categoria respectivă de vârstă), lipsa mecanismelor de 
acreditare a universităţilor, excluderea concursului la înmatricularea în universităţi ş.a. s-a 

ajuns la o diminuare semnificativă a motivaţiei elevilor de a învăţa şi a instituţiilor  de a presta 
servicii educaţionale de calitate. Trebuie să recunoaştem că, în multe cazuri, fostele şcoli 
medii, transformate peste noapte în licee, nu au fost şi încă nici nu sunt în stare să realizeze un 

proces de predare  învăţare  evaluare ce ar asigura formarea şi dezvoltarea competenţelor 
prevăzute de curriculumul liceal în vigoare. 

În situaţia creată, autorităţile, dacă intenţionează şi în continuare să păstreze reţeaua 
actuală de instituţii de învăţământ, ar trebui să reducă nivelul de complexitate a 
competenţelor ce ar trebui formate şi dezvoltate în învăţământul liceal. Experienţa acumulată 
pe parcursul ultimilor două decenii demonstrează că impunerea unor cerinţe exagerate faţă de 
nivelul de complexitate a competenţelor în cauză duce la mistificări şi corupţie academică, de-
motivează tinerii să înveţe, are repercusiuni negative asupra învăţământului universitar.  

Evident, o eventuală scădere a nivelului de complexitate a competenţelor ce trebuie 
formate şi dezvoltate în învăţământul liceal va trebui să fie neapărat însoţită de o extindere a 
componentei de instruire generală din învăţământul universitar. 

Constrângeri în elaborarea şi implementarea curriculumului centrat pe competenţe 

Deşi este orientat spre formarea şi dezvoltarea competenţelor, curriculumul actual are 
un şir de neajunsuri. Conform Strategiei "Educaţia 2020", aceste neajunsuri sunt [15]: 

 gradul înalt de teoretizare a curriculumului; 

 gradul scăzut de relevanţă şi aplicabilitate practică a conţinuturilor curriculare la 
toate nivelurile de învăţare pe parcursul întregii vieţi şi de afirmare ulterioară a celor 
ce învaţă în plan personal, social şi profesional; 
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 axarea excesivă a evaluării formative şi sumative a învăţării pe cunoştinţe şi pe 
reproducerea de conţinuturi, în detrimentul evaluării de competenţe; 

 formarea insuficientă de abilităţi antreprenoriale şi de deprinderi de viaţă, de abilităţi 
de comunicare în limba oficială de stat şi în limbi străine, de rezolvare a problemelor, 
de cooperare şi lucru în echipă, de proiectare şi gestionare a propriului proces de 
învăţare, de utilizare a tehnologiilor şi resurselor informaţionale etc. 

Analiza practicilor de elaborare a produselor curriculare, a opiniilor respondenţilor 
despre aceste practici şi a documentelor ce reglementează procesele de dezvoltare curriculară, 
a permis identificarea următoarelor cauze ale apariţiei şi perpetuării neajunsurilor 
curriculumului în vigoare: 

1) Până în prezent, la nivel de sistem educaţional, nu a existat un consens, o viziune 
unitară asupra taxonomiei competenţelor ce trebuie formate şi dezvoltate atât în învăţământul 
general, cât şi în cel profesional tehnic şi superior. 

2) Principalii actanţi în elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea şi 
revizuirea curriculumului sunt doar cadrele didactice din învăţământul general şi cel 
universitar, fără o reprezentare semnificativă a beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai sistemului 
educaţional: elevii, părinţii, studenţii, mediul de afaceri, asociaţiile profesionale, comunităţile. 

3) Nu există o separaţie clară a competenţilor actanţilor implicaţi în dezvoltarea 
curriculară, elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea curriculumului efectuându-
se, de-facto, de unele şi aceleaşi instituţii şi chiar de unele şi aceleaşi persoane. 

4) Cadrul instituţional al proceselor de dezvoltare curriculară nu garantează participarea 
reprezentanţilor mai multor şcoli din domeniul ştiinţelor educaţiei. 

5) Uneori documentele de politici curriculare se bazează doar pe "realizările ştiinţei 
autohtone" şi ale "şcolii naţionale", volens nolens trecându-se cu vederea experienţa ţărilor 
europene. 

Ministerul Educaţiei ar trebui să extindă cadrul instituţional de elaborare a 
documentelor curriculare, să asigure implicare în activităţile în cauză a tuturor actorilor 
interesaţi şi, ceea ce este foarte important, să nu se limiteze doar la experienţa şi expertiza 
naţională. Deşi în cazul învăţământului general, spre deosebire de învăţământul superior, 
politicile europene nu presupun crearea unui spaţiu european comun al educaţiei, şcoala 
generală din Republica Moldova ar trebui să fie sincronizată cu cele din ţările europene, 
armonizarea curriculară fiind unul din primii paşi în această direcţie. 

 

Studiu de caz: Actualizarea curriculumului şcolar la Informatică 

Actualizarea curriculumului şcolar la informatică s-a efectuat în baza cadrului conceptual 
care ghidează definirea şi selectarea competenţelor-cheie propus de cercetătorul Vladimir 
Guţu. Conform acestui cadru conceptual, "competenţa-cheie reprezintă un pachet transferabil 
şi multifuncţional de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru 
împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru incluziune socială şi inserţie profesională". Cadrul 
conceptual în cauză include [18, pag. 67]: 

1) modele teoretice şi conceptuale; 

2) viziuni asupra societăţii şi indivizilor; 

3) contextul cultural şi variabilitatea individuală; 

4) negocierea politică şi construirea consensului. 
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În curriculumul actualizat la Informatică, definirea competenţelor s-a efectuat ţinându-
se cont de experienţa europeană în domeniu, conform căreia, în procesul de 

predare învăţare evaluare trebuie abordate cele trei dimensiuni de bază: aprofundarea 
cunoaşterii, dezvoltarea gândirii cognitive, dezvoltarea capacităţii de a acţiona [23, 24]. 

Context 

Conform Planului-cadru, actualizat de către Ministerul Educaţiei la început de fiecare an 
şcolar, în învăţământul gimnazial Informatica este inclusă în aria curriculară "Matematică şi 

ştiinţe", iar în învăţământul liceal  în aria curriculară "Tehnologii". 

Întrucât pe parcursul ultimilor ani informatica a fost recunoscută ca fiind un domeniu 
distinct al cunoaşterii, includerea disciplinei şcolare cu acelaşi nume în aria curriculară 
"Tehnologii" nu mai corespunde abordărilor actuale şi duce la anumite confuzii atât în rândul 
elevilor, cât şi al cadrelor didactice, care confundă informatica propriu-zisă (ştiinţa despre 
colectarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiei) cu tehnologiile informaţiei şi 
comunicaţiilor (ansamblul metodelor, proceselor, operaţiilor făcute sau aplicate asupra 
materiilor prime, materialelor şi datelor pentru realizarea unui anumit produs sau în scopuri de 
distracţie). În consecinţă, doar o parte relativ mică de cadre didactice, în special cele cu o 
pregătire fundamentală în domeniul ştiinţelor reale, optează pentru şi orientează elevii spre 
studierea informaticii ca un domeniu distinct al cunoaşterii, pe care se bazează tehnologiile 
informaţiei şi comunicaţiilor propriu-zise. O parte mult mai mare de cadre didactice se 
pronunţă doar pentru studierea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, fără a considera ca 
fiind necesară predarea şi învăţarea a informaticii în calitate de disciplină distinctă, întrucât, în 
opinia lor, ea nu le este de folos tuturor absolvenţilor învăţământului general. 

Într-o anumită măsură, evoluţia situaţiei din domeniul predării şi învăţării informaticii 
repetă traseul altor discipline şcolare, de exemplu, al matematicii şi fizicii. De fapt, vocile care 
se pronunţă pentru "simplificarea" şi "pragmatizarea" procesului de studii prin distanţarea de 
abordările "academice" şi reorientarea lui spre "nevoile reale ale vieţii" se aud, practic, în cazul 
tuturor disciplinelor şcolare fundamentale. Cu regret, foarte des, prin termenul "viaţă reală" se 
are în vedre nu atât provocările viitorului, cât doar rutinismul prezentului. 

În opinia autorilor acestei lucrări, rolul şi locul tuturor disciplinelor fundamentale din 
curricula şcolară, inclusiv şi al informaticii, trebuie să fie stabilit pornindu-se de la răspunsul la 
o întrebare de principiu: Învăţământul general trebuie să ofere absolvenţilor o pregătire ce le 
va fi suficientă pentru ca ei să devină consumatori de cunoştinţe şi tehnologii sau pregătirea în 
cauză trebuie să le ofere perspectiva ca în viitor ei însuşi să poată produce noi cunoştinţe şi noi 
tehnologii, să devină subiecţi ai inovării. Autorii consideră că în condiţiile unei societăţi 
informaţionale în devenire, un învăţământ general modern, în special cel liceal, trebuie să 
producă nu atât consumatori, cât, în principal, viitori producători de noi cunoştinţe şi de noi 
tehnologii. 

Această opinie derivă şi din analiza principalelor documente de politici educaţionale şi 
de dezvoltare strategică a ţării, inclusiv a sectorului tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. 
Documentele nominalizate stipulează în mod explicit că misiunea învăţământului moldovenesc 
constă în "dezvoltarea potenţialului uman pentru a asigura calitatea vieţii, creşterea durabilă a 

economiei şi bunăstarea poporului", iar idealul educaţional  "în formarea personalităţii cu 
spirit de iniţiativă, capabile de autodezvoltare, care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe 
şi competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi independenţă de opinie şi 
acţiune, fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul valorilor naţionale şi universale 
asumate". 

Pe fundalul discuţiilor tot mai aprinse din mediile academice referitoare la competenţele 
de format, structura şi conţinuturile disciplinei şcolare Informatica, alimentate şi de reproşurile 
tot mai frecvente ale reprezentanţilor sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor 
referitoare la nivelul relativ scăzut de pregătire a absolvenţilor învăţământului general, 
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Ministerul Educaţiei, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare3, a lansat în anul 2014 o amplă 
iniţiativă de modernizare a Curriculumului la disciplina şcolară Informatica. 

Scopul acestui studiu de caz constă în analiza experienţelor de proiectare curriculară în 

contextul parteneriatelor şcoală  mediul de afaceri şi evaluarea impactului pe care l-a avut 

curriculumul actualizat asupra procesului de predare învăţare evaluare la Informatică [25, 
26]. 

Principiile în baza cărora a fost efectuată actualizarea Curriculumului 

Curriculumul disciplinar în vigoare la disciplina şcolară Informatica a fost elaborat în anul 
2009 şi pus în aplicare începând cu anul de studii 2010/2011. Actualizarea acestuia a fost 
efectuată în baza următoarelor principii: 

Relevanţă  formarea de competenţe generale, necesare pentru integrarea participativă 
în societatea informaţională, de continuare a studiilor de instruire profesională în învăţământul 
profesional tehnic şi învăţământul superior. 

Calitate  raportarea competenţelor preconizate de a fi formate şi/sau performate şi a 

activităţilor preconizate de predare învăţare evaluare la standarde de referinţă şi la bunele 
practici naţionale şi internaţionale de studiere a Informaticii şi Tehnologiei Informaţiei şi 
Comunicaţiilor. 

Realizare a capabilităţilor  materiile de studiat şi activităţile preconizate de învăţare 
oferă fiecărui elev posibilitatea de a-şi valorifica în volum deplin aptitudinile cu care este 
înzestrat. 

Modularitate  gruparea materiilor şi activităţilor de predare învăţare evaluare în 
unităţi de învăţare ce se finalizează cu formarea şi/sau performarea competenţelor 
prestabilite. 

Libertatea de a alege  extinderea posibilităţilor fiecărei instituţii de învăţământ şi  a 
fiecărui elev de a alege conţinuturile şi mijloacele informatice de instruire. 

Valorificare a experienţelor personale  crearea pentru fiecare elev a unui mediu 
informatic de învăţare, care să-i ofere posibilităţi pentru performarea competenţelor în baza 
propriilor experienţe de utilizare a mijloacelor tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor. 

Invarianţei faţă de tipurile concrete de echipamente digitale şi produse-program  

specificul instrumentarului informatic utilizat în procesul de predare învăţare evaluare 
(echipamentele digitale, produsele-program de sistem, produsele-program de aplicaţii, 
produsele-program educaţionale) nu influenţează integritatea competenţelor formate şi/sau 
performate. 

Metodele utilizate pentru actualizarea Curriculumului 

Excluderea materiilor nerelevante  excluderea materiilor care sunt necesare doar 
pentru exercitarea ulterioară a profesiilor din domeniile ocupaţionale Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor. Astfel de materii pot fi studiate în cadrul disciplinelor şcolare la alegere. 

Includerea de materii relevante  includerea materiilor care se referă la dispozitivele şi 
tehnologiile digitale noi, apărute în ultimii ani şi a celor de perspectivă. 

Simplificarea  cerinţă impusă de beneficiarii direcţi ai sistemului educaţional, mai exact, 
de elevi şi părinţi. 

Adaptarea la particularităţile de vârstă ale copiilor  luarea în considerare a faptului că 

                                                           
3
 Memorandumul de înţelegere încheiat de Ministerul Educaţiei şi Proiectul "Creşterea 

Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor II (CEED II)", finanţat de Agenția Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internațională (USAID). 
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până la demararea procesului de studiere a disciplinei Informatica în clasa a 7-a, majoritatea 
absolută a elevilor au abilităţi de lucru cu mijloacele tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, 
dezvoltate în contexte informale şi non-formale de învăţare. 

Îmbunătăţirile aduse Curriculumului actualizat 

În raport cu Curriculumul precedent la disciplina şcolară Informatica, în vigoare în 
învăţământul general începând cu anul 2010, Curriculumul actualizat se caracterizează prin 
următoarele îmbunătăţiri: 

 au fost redefinite competenţele generale la Informatică, accentul punându-se pe 
îmbinarea armonioasă a cunoştinţelor fundamentale din Informatică cu formarea şi 
performarea abilităţile de utilizarea a mijloacelor oferite de noile tehnologi ale informaţiei şi 
comunicaţiilor; 

 a fost crescut gradul de atractivitate a Curriculumului prin structurarea lui pe module 
şi extinderea componentelor la alegere, oferindu-le astfel elevilor posibilitatea să-şi aleagă  
pentru o studiere mai aprofundată acele domenii ale Informaticii, pe care ei le consideră mai 
utile şi/sau mai interesante; 

 au fost propuse pentru studiere noile echipamente digitale (calculatoarele portabile, 
calculatoarele de tip tabletă, telefoanele inteligente, tablele interactive); 

 a fost reconceptualizată studierea algoritmilor şi a metodelor de algoritmizare, 
introducându-se elemente de programare orientată pe obiecte în medii vizuale didactice de 
programare; 

 curriculumul a fost simplificat prin excluderea temelor care erau accesibile şi 
prezentau interes doar pentru un număr foarte mic de elevi: tehnicile avansate de programare, 
metodele sofisticate de calcule numerice,  metodele sofisticate de proiectare a bazelor de 
date. Astfel de teme sunt propuse pentru a fi studiate la cercurile de Informatică; 

 atractivitatea Curriculumului a fost sporită prin includerea în programele pentru 
fiecare clasă de liceu a modulelor la alegere: prelucrări grafice, audio şi video; fotografia 
digitală; prelucrări ale datelor în cercetările umanistice, prelucrări ale informaţiilor din bazele 
de date, elemente de Web design, programarea vizuală; 

 au fost extinse temele legate de respectarea cadrului normativ-juridic, regulilor de 
securitate, ergonomice şi etice în utilizarea mijloacelor tehnologiei informaţiei şi 
comunicaţiilor. 

Metodologia experimentului pedagogic 

În experimentul de pilotare a Curriculumului actualizat au fost incluse 59 de instituţii de 
învăţământ, din care 22 de gimnazii şi 36 de licee. Predarea conform noului curriculum a fost 
efectuată de 88 profesori de informatică, din care 6 cu grad didactic superior, 14 cu gradul 
didactic unu, 42 cu gradul didactic doi şi 26 fără grad didactic. Predarea s-a efectuat în 104 
clase de a 7-a cu un numărul total de circa 2500 de elevi. 

Analiza rezultatelor implementării Curriculumului actualizat la Informatică s-a efectuat 
prin compararea opiniilor cadrelor didactice care predau disciplina şcolară în cauză în baza 
Curriculumului precedent (ediţia 2010) şi a celora ce predau în baza Curriculumului actualizat 
(ediţia 2014). În calitate de surse de date au servit: 

 sondajul general faţă-în-faţă  în rândul cadrelor didactice de informatică, ce a avut 
drept scop evaluarea Curriculumului 2010; 

 sondaj dedicat online în rândul cadrelor didactice de informatică din şcolile-pilot, ce a 
avut drept scop evaluarea Curriculumului 2014; 



37 / 70 

 sondaj dedicat online în rândul cadrelor didactice la Informatică din şcolile-pilot, ce a 
avut drept scop analiza impactului implementării Curriculumului 2014 în raport cu experienţa 
de predare în baza Curriculumului 2010. 

Sondajul general faţă-în-faţă în rândul cadrelor didactice de Informatică a fost efectuat 
în cadrul unui proiectului implementat de Ministerul Educaţiei şi finanţat de Fundaţiile pentru 
o Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova4. 

Sondajele dedicate online au fost efectuate cu suportul tehnic al Centrului Tehnologii 
Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie. În scopul asigurării compatibilităţii rezultatelor 
celor trei sondaje, chestionarele pentru sondajele online au urmat structura celora din 
sondajul faţă-în-faţă, administrarea lor făcându-se cu ajutorul platformei 
FORMS.GOOGLE.COM. 

Rezultatele experimentului pedagogic 

În figura de mai jos sunt prezentate opiniile cadrelor didactice din şcolile-tip (Sondajul 
general, Curriculumul 2010) şi din şcolile-pilot (Sondajul online, Curriculumul 2014) referitoare 
la calitatea curriculumului scris. 

 

Figura 7. Opiniile cadrelor didactice referitoare la calitatea curriculumului scris 
(Informatica) 

 

 

                                                           
4
 Prisăcaru Angela. Studiu cu privire la curricula la disciplina Informatică. Ministerul Educaţiei, 

2014. 
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Sursa: Lupu I., Gremalschi A. Actualizarea curriculumului şcolar la informatică în contextul 

parteneriatelor şcoală  mediul de afaceri, 2015 

 

Din opiniile cadrelor didactice derivă faptul că îmbunătăţirile aduse curriculumului 
actualizat au un impact mai puternic în dimensiunile ce ţin de centrarea pe elev, racordat la 
aşteptările şi realităţile societăţii actuale din Republica Moldova, încurajarea gândirii critice a 
elevilor. 

Accentuăm faptul că în cazul curriculumului scris cadrele didactice din şcolile-pilot nu au 
indicat nici o dimensiune pentru care  Curriculumul actualizat ar fi inferior celui precedent.  

Opiniile cadrelor didactice referitoare la calitatea curriculumul aplicat sunt prezentate în 
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Figura 8. Opiniile cadrelor didactice referitoare la calitatea curriculumului aplicat 
(Informatica) 
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Sursa: Lupu I., Gremalschi A. Actualizarea curriculumului şcolar la informatică în contextul 

parteneriatelor şcoală  mediul de afaceri, 2015 

 

În opinia cadrelor didactice din instituţiile-pilot, îmbunătăţirile aduse curriculumului 
actualizat au un impact mai puternic în dimensiunile ce ţin de orientarea procesului de 

predare învăţare evaluare spre dezvoltarea de competenţe, desfăşurarea de activităţi ce 
stimulează spiritul de iniţiativă şi creativitatea elevilor, posibilităţile de adaptare în mod creativ 
a demersurile didactice la specificul clasei de elevi cu care lucrează profesorul. 

Totodată, cadrele didactice au indicat faptul că curriculumul actualizat este mai nereuşit 
în aspectele ce ţin de selectarea judicioasă a conţinuturilor, conţinuturile propuse  fiind, în 
opinia lor, supradimensionate. Posibil, că o astfel de percepţie se datorează faptului că circa 
30% din modulele din Curriculumul actualizat sunt la libera alegere, însă gradul de liberate în 
învăţământul gimnazial este mai mic decât cel din învăţământul liceal. Întrucât opiniile cadrelor 
didactice referitoare la conţinuturi se bazează doar pe experienţa de pilotare într-o singură 
clasă de gimnaziu, s-ar putea că opiniile în cauză să se modifice pe parcursul pilotării 
Curriculumului în clasele mai mari. 

O opinie de ansamblu asupra Curriculumului actualizat, evaluat de către cadrele 
didactice din şcolile-pilot prin compararea lui cu Curriculumul precedent este prezentată în 
figura de mai jos. 
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Figura 9. Opinia cadrelor didactice referitoare la percepţia Curriculumului 
actualizat de către elevi (Informatica) 

 

1 = Într-o măsură cu mult mai mică;       10 = Într-o măsură cu mult mai mare 

Sursa: Lupu I., Gremalschi A. Actualizarea curriculumului şcolar la informatică în contextul 

parteneriatelor şcoală  mediul de afaceri, 2015 

 

În ansamblu, cadrele didactice din şcolile-pilot sunt de părere că disciplina şcolară 
Informatica a devenit mai atractivă, accesibilă, relevantă şi centrată pe nevoile fiecărui elev. 

Concluzii şi recomandări în baza studiului de caz 

În opinia cadrelor didactice ce au participat la experimentul pedagogic, Curriculumul 
actualizat la Informatică, comparativ cu curriculumul precedent, este mai simplu, mai atractiv 
şi mai accesibil pentru elevi. Tot odată, prin extinderea componentelor opţionale, Curriculumul 
actualizat a devenit mai relevant, mai orientat spre formarea şi dezvoltarea anume a 
competenţelor digitale, oferind cadrelor didactice mai multe posibilităţi de a centra procesul 

de predare învăţare evaluare pe nevoile fiecărui elev. 

În baza rezultatelor sondajelor efectuate şi concluziilor atelierului de lucru la care au fost 
analizate lecţiile învăţate pe parcursul pilotării Curriculumului actualizat, pot fi formulate 
următoarele recomandări: 

1) Pilotarea în continuare a  Curriculumului actualizat în clasa a 8-a de gimnaziu. 

2) Extinderea numărului de instituţii ce pilotează Curriculumul actualizat, în special a 
celora din mediul rural. 

3) Demararea procesului de pilotarea Curriculumului actualizat în clasa a 10-a de liceu. 
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4) Includerea în programele de formare continuă a profesorilor de Informatică a unui 

modul referitor la specificul predării învăţării evaluării în baza Curriculumului actualizat. 

Accentuăm faptul că Ministerul Educaţiei a emis un ordin prin care a dispus pilotarea 
Curriculumului actualizat la Informatică şi în anul de studii 2015-2016.  

 

Evaluarea nivelului de formare a competenţelor-cheie 

Evaluarea reprezintă o parte indispensabilă a procesului de învăţământ, fiind un 
instrument deosebit de important atât în asigurarea calităţii educaţiei, cât şi în măsurarea 
eficacităţii şi eficienţei acesteia. Odată cu trecerea de la curriculumul centrat pe obiective la cel 
centrat pe competenţe, evaluarea competenţelor a devenit o subiect important în cercetarea 
pedagogică  şi în dezvoltarea de politici educaţionale. Nu ar trebui să trecem cu vederea şi 
faptul că, uneori, în şcoli se învaţă doar ceea ce se evaluează, iar conţinuturile evaluării 
determină, în mare măsură, conţinuturile predării şi învăţării. 

Experienţa ţărilor din Uniunea Europeană 

Formele de evaluare a competenţelor-cheie 

În ţările Uniunii Europene, evaluarea elevilor are o varietate de forme şi utilizează 
instrumente şi metode de evaluare diferite. Modelele utilizate pot fi interne sau externe, 
formative sau sumative, iar rezultatele pot fi folosite în diverse scopuri [22]. Cea mai larg 
răspândită practică de evaluare în sistemele educaţionale europene o reprezintă testările 
naţionale ale elevilor. Aceste evaluări se efectuează în baza unor testelor standardizate şi a 
examinărilor stabilite la nivel central. Rezultatele testelor naţionale sunt utilizate pentru 
acordarea certificatelor şi/sau pentru monitorizarea şi evaluarea şcolilor sau a sistemului ca 
întreg. Testele naţionale sunt mai puţin frecvent folosite în scopuri formative, de exemplu, 
pentru a identifica nevoile specifice de învăţare ale elevilor. Testele naţionale pot fi susţinute 
de către toţi elevii sau pot fi administrate doar unui eşantion de elevi. 
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Figura 10. Distribuţia sistemelor educaţionale din ţările UE după evaluarea 
competenţelor-cheie prin testări naţionale (nivelurile ISCED 1 şi 2) 

 

Sursa: Calculele autorului în baza datelor din "Dezvoltarea competenţelor cheie în şcolile 
din Europa: Provocări şi Oportunităţi pentru Politică. Raport Eurydice, 2012" 

 

Din datele statistice disponibile rezultă că cel mai frecvent, prin testări naţionale, sunt 
evaluate două competenţe-cheie, şi anume, Limba maternă şi Matematica. Ponderea 
sistemelor educaţionale5 din ţările Uniunii Europene în care sunt evaluate aceste competenţe 
este de 81%. Competenţele în limbi străine şi ştiinţe, competenţele sociale şi civice sunt 
evaluate prin testări naţionale în mai puţin de jumătate din sistemele educaţionale din ţările 
europene. Nici în unul din sistemele educaţionale europene nu sunt evaluate prin testări 
naţionale competenţele digitale şi c ele de antreprenoriat. 

După schimbarea treptată în curricula naţională de la o abordare bazată pe cunoştinţe la 
una bazată pe competenţe, unele teste naţionale au adoptat un accent explicit pe competenţe. 
Această tendinţă este, probabil, cel mai bine reflectată în situaţia Ungariei şi a Spaniei. În 
Evaluarea Naţională a Competenţelor de Bază din Ungaria (NABC – Hungarian National 
Assessment of Basic Competences), evaluarea nu se concentrează pe materia disciplinei în sine, 
ci testează dacă elevii sunt capabili să-şi utilizeze cunoştinţele şi abilităţile la citire şi 
matematică în situaţii din viaţă reale. În plus, Spania a definit opt 'competenţe de bază', iar 
unele dintre ele au fost evaluate în testele naţionale. În cele din urmă, în Franţa, din 2013, 
Diplôme National du Brevet (DNB) la sfârşitul ISCED 2 va include o validare a tuturor 
competenţelor în Baza Comună de Cunoştinţe şi Abilităţi (Common Base of Knowledge and 
Skills) [22, pag. 28-29]. 

Evident, competenţele transdisciplinare, de exemplu cele antreprenoriale sau cele 
sociale şi civice, nu pot evaluate în cadrul doar a unei singure discipline şcolare distincte. 
Practica europeană propune mai multe soluţii, principalele din ele fiind (a) formarea şi 
evaluarea competenţei transversale în cadrul a mai multor discipline şcolare sau (b) 

                                                           
5
 Numărul sistemelor educaţionale nu coincide cu numărul ţărilor ce fac parte din Uniunea 

Europeană, întrucât în unele din ele există câteva sisteme (de exemplu, în Belgia, în Regatul Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord). 
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implementarea unor instrumente suplimentare de evaluare şi certificare. Exemple de astfel de 
sunt prezentate în caseta de text de mai jos. 

 

Caseta 8. Forme de evaluare a competenţelor transversale 

Integrarea în disciplinele şcolare existente 

În Suedia, unde profesorii de studii sociale sunt responsabili pentru dezvoltarea 
competenţelor civice ale elevilor, Agenţia Naţională pentru Educaţie a elaborat un set de şase 
teste pentru clasele 7-9 pentru a-i sprijini în evaluarea formativă a înţelegerii elevilor 
referitoare la principiile democratice. 

În Bulgaria, din 2009, la sfârşitul fiecărui an de învăţământ primar şi secundar, profesorul 
clasei oferă elevilor un profil personal care prezintă o evaluare a participării lor la activităţi din 
afara şcolii (de exemplu, proiecte, conferinţe, concursuri, olimpiade, etc). La finalizarea 
învăţământului primar şi secundar, un profil personal mai cuprinzător este o parte integrantă a 
certificatelor de absolvire a şcolii. 

În Slovacia, curriculum-ul naţional pentru disciplina separată educaţie cetăţenească la 
nivel secundar inferior sugerează evaluarea pe bază de proiecte pentru participarea elevilor la 
şedinţele consiliului municipal. 

Instituirea unor noi instrumente de evaluare şi certificare 

În Franţa, competenţa elevilor în utilizarea instrumentelor multimedia şi internet 
dobândite printr-o mare varietate de activităţi de învăţare a fost evaluată începând cu anul 
2001 în cadrul Brevet informatique et internet (B2i), în învăţământul primar, inferior şi 
superior. Cinci domenii de competenţe digitale sunt descrise în continuare, acestea fiind 
asociate cu puncte de referinţă distincte pentru fiecare dintre cele trei niveluri de educaţie 
luate în considerare. Aceste domenii sunt: stăpânirea foarte bine a unui mediu de lucru bazat 
pe TIC, comportamentul responsabil, crearea, producerea, prelucrarea şi utilizarea datelor, 
achiziţionarea de informaţii, comunicarea şi schimbul de informaţii. 

Belgia (comunitatea franceză) are un paşaport TIC neobligatoriu pentru învăţământul 
primar şi secundar. Germania, Lituania, România şi Regatul Unit oferă calificări suplimentare 
recunoscute în competenţe TIC în timp ce Agenţia Scoţiană pentru Calificări oferă, de 
asemenea, certificate în domeniul TIC. 

Sursa: Dezvoltarea competenţelor cheie în şcolile din Europa: Provocări şi Oportunităţi 
pentru Politică. Raport Eurydice, 2012 

 

Menţionăm faptul că în evaluarea competenţelor transversale, sistemul educaţional din 
Republica Moldova a mers, în mare parte, pe integrarea formării, dezvoltării şi evaluării 
competenţelor în cadrul disciplinelor şcolare existente. Un rol important în formarea şi 
dezvoltarea competenţelor transversale revine şi disciplinelor şcolare opţionale, care pot fi 
orientate spre integrarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor necesare pentru formarea şi 
dezvoltarea competenţelor transversale. Totodată, accentuăm şi faptul că s-au făcut şi primii 
paşi în direcţia instituirii unor noi instrumente de evaluare şi certificare a competenţelor 
digitale, Ministerul Educaţiei aprobând Standardele de competenţe digitale ale elevilor din 
ciclul primar, gimnazial şi liceal. 

Organizarea şi desfăşurarea testărilor standardizate naţionale 

Modul de organizare a testărilor standardizate naţionale se caracterizează prin mai mulţi 
indicii, principalii din ei fiind: 
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 numărul şi componenţa disciplinelor acoperite de testările naţionale; 

 modul de desfăşurare a testărilor naţionale: interne, semi-externe şi externe; 

 gradul de standardizare a itemilor incluşi în testele administrate în scopuri de 
evaluare; 

 modul de utilizare a rezultatelor la testele naţionale pentru a determina cariera 
şcolară a elevilor; 

 diseminarea rezultatelor individuale ale şcolilor la testele naţionale; 

 comunicarea rezultatelor la testele naţionale către autorităţile locale; 

 mecanismele de utilizare a rezultatelor testărilor naţionale pentru îmbunătăţirea 
prestaţiei şcolilor şi în monitorizarea calităţii învăţământului. 

O analiză detaliată a acestor factori, efectuată în baza rezultatelor anului de studiu 
2008/2009, nivelurile de învăţământ ISCED 1 (învăţământul primar) şi ISCED 2 (învăţământul 
secundar inferior) poate fi găsită în lucrarea [27]. 

În continuare vom prezenta doar câteva aspecte ale modului de organizare şi 
desfăşurare a testărilor naţionale, care au stârnit discuţii controversate în atât în mediul 
pedagogic, cât şi în rândul elevilor şi părinţilor. 

Primul aspect se referă la obiectivele testării. În spaţiul european, monitorizarea şcolilor 
şi/sau a sistemului de învăţământ reprezintă principalul obiectiv urmărit prin organizarea şi 
desfăşurarea testărilor naţionale. Astfel, cota sistemelor educaţionale ce urmăresc acest 
obiectiv în numărul total de sisteme educaţionale ale ţărilor din Uniunea Europeană este de 
60%. 

Accentuăm faptul că în Republica Moldova, tradiţional, acest obiectiv era urmărit doar în 
partea ce ţine de monitorizarea întregului sistem de învăţământ, fără a analiza şi publica datele 
la nivelul fiecărei instituţii de învăţământ. Doar începând cu anul de studii 2013/2014, fiecare 
instituţie de învăţământ a fost obligată să publice "Fişa de raportare a şcolii", care conţine 
rezultatele demonstrate de elevi la testările naţionale la absolvirea învăţământului primar, 
gimnazial şi liceal. 
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Figura 11. Distribuţia sistemelor educaţionale din ţările UE după principalele 
obiectivele ale testărilor naţionale standardizate (nivelurile ISCED 1 şi 2) 

 

Sursa: Calculele autorului în baza datelor din "Testarea naţională a elevilor în Europa: 
obiectivele, organizarea şi utilizarea rezultatelor. Brussels: Eurydice, 2009" 

 

Alte obiective ale testărilor naţionale standardizate, urmărite de sistemele educaţionale 
din Uniunea Europeană, constau în adoptarea deciziilor despre cariera şcolară a elevilor (49%) 
şi identificarea nevoilor individuale de învăţare (34%). 

Al doilea aspect al testărilor naţionale se referă la persoanele însărcinate cu 
administrarea testelor naţionale standardizate şi notarea lucrărilor elevilor. 
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Figura 12. Distribuţia sistemelor educaţionale din ţările UE după categoria de 
persoane însărcinate cu administrarea testelor şi notarea lucrărilor elevilor 

(nivelurile ISCED 1 şi 2) 

 

Sursa: Calculele autorului în baza datelor din "Testarea naţională a elevilor în Europa: 
obiectivele, organizarea şi utilizarea rezultatelor. Brussels: Eurydice, 2009" 

 

După cum rezultă din datele statistice, în aproape o jumătate din ţările europene (49%), 
testele naţionale standardizate sunt administrate doar de către cadrele didactice din clasă. De 
asemenea, în unele sisteme educaţionale europene, testele naţionale standardizate sunt 
administrate de cadrele didactice de la clasă şi persoane din exterior (10%), alţi profesori din 
aceeaşi şcoală (13), alţi profesori din aceeaşi şcoală şi persoane din exterior. 

În aspectul notării lucrărilor elevilor în cazul testelor naţionale standardizate, situaţia 
este alta. Chiar dacă în 49% din sistemele educaţionale europene testele naţionale 
standardizate sunt administrate de către cadrele didactice de la clasă, doar în 31% din cazuri 
lucrările sunt notate tot de aceşti profesori. În general, în cazul notării lucrărilor elevilor, se 
observă o tendinţă de externalizare a acestei etape a evaluării. 

Rolul testărilor naţionale în cariera şcolară a elevilor 

În majoritatea absolută a ţărilor (98%), rezultatele testărilor naţionale din învăţământul 
primar şi cel secundar inferior nu întrerup în nici un fel parcursului şcolar al elevilor. 
Accentuăm faptul că această constatare se referă doar la învăţământul primar şi cel secundar 
inferior, nivele de învăţământ care în ţările Uniunii Europene sunt obligatorii. 

Totuşi, rezultatele testărilor naţionale standardizate sunt importante în adoptarea de 
decizii referitoare la cariera şcolară a elevilor. Astfel, în circa 36% din sistemele educaţionale 
europene, rezultatele testărilor naţionale standardizate reprezintă baza pentru acordarea de 
certificate la sfârşitul învăţământului primar, secundar inferior sau la ambele. În câteva sisteme 
educaţionale europene, rezultatele testărilor naţionale standardizate de la sfârşitul 
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învăţământului secundar inferior pot influenţa accesul la învăţământul secundar superior sau 
direcţiona elevul spre un anumit profil al următoarei instituţii de învăţământ, de exemplu, 
general sau vocaţional. 

 

Caseta 9. Exemple de utilizare a rezultatelor la testele naţionale pentru a 
determina cariera şcolară a elevilor, nivelurile ISCED 1 şi 2, 2008/09 

Franţa. Este organizat un examen scris cu conţinut standardizat la nivel naţional la mai 
multe materii pentru acordarea certificatului naţional (brevet) la sfârşitul învăţământului 
secundar inferior. În ciuda existenţei procedurilor centrale pentru administrarea şi notarea 
acestui examen, acesta nu poate fi considerat ca o formă de testare naţională standardizată, 
având în vedere marea varietate de practici adoptate pentru notarea şi interpretarea 
rezultatelor sale. 

Polonia. La sfârşitul şcolii primare, elevii sunt obligaţi să susţină un test extern care are o 
funcţie mai degrabă de diagnosticare decât una de selecţie. Cu toate acestea, participarea la 
test este în toate cazurile o precondiţie esenţială pentru finalizarea şcolii primare şi admiterea 
în şcoala secundară inferioară. 

Slovacia. Elevii cu o rată de succes de 90 % la fiecare materie la testul naţional susţinut 
la sfârşitul învăţământului secundar inferior pot fi admişi în şcoala secundară superioară fără să 
susţină un examen de admitere. Testul va fi o cerinţă pentru admiterea în învăţământul 
secundar superior în viitor. 

Regatul Unit (NIR). Ultimele teste de orientare furnizate centralizat la sfârşitul 
învăţământului primar pentru selecţionarea elevilor pentru învăţământul post-primar au fost 
susţinute în Noiembrie 2008 pentru intrarea în 2009. 

Islanda. 2007/08 a fost ultimul an în care rezultatele la teste au fost utilizate pentru 
acordarea de certificate la sfârşitul învăţământului obligatoriu şi pentru a orienta elevii către 
învăţământul general sau profesional. 

Notă explicativă. Acolo unde rezultatele la test sunt luate în considerare pentru 
certificarea rezultatelor la învăţătură obţinute la finalizarea unui anumit nivel de învăţământ, 
ele joacă automat un rol în promovarea elevilor. Cu toate acestea, categoria "admis în noua 
etapă de învăţământ" se aplică doar la testele ale căror rezultate nu sunt utilizate în acordarea 
de certificate. 

Sursa: Dezvoltarea competenţelor cheie în şcolile din Europa: Provocări şi Oportunităţi 
pentru Politică. Raport Eurydice, 2012 

 

Menţionăm faptul că în Republica Moldova rezultatele evaluărilor naţionale la anumite 
discipline, atât la absolvirea gimnaziului (învăţământul secundar inferior), cât şi la absolvirea 
liceului (învăţământul secundar superior), nu pot limita libertatea de alegere de către ei a 
profilului studiilor pe care ei intenţionează să le urmeze în viitor.  

Evaluările internaţionale 

Cele mai răspândite evaluări internaţionale sunt PISA (Programme for International 

Student Assessment  Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor), PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study  Programul de evaluare internaţională a elevilor la 

lectură), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study  Programul de 
evaluare internaţională a elevilor la matematică şi ştiinţe). 
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În viziunea cercetătorului Eugen Cabac, evaluările TIMSS răspund la întrebarea "Ce parte 
a curriculum-ului şcolar la matematică şi ştiinţe este achiziţionată de către elevi?", iar 

evaluările PISA  la întrebarea "În ce măsură învăţământul îl pregăteşte pe elev pentru viaţă?". 
Conform acestei abordări, cele două întrebări se completează una pe alta. Conform opiniei 
cercetătorului, "TIMSS evaluează preponderent resursele elevului, care îi permit să 
demonstreze competenţa, iar PISA evaluează competenţele elevului. Din această perspectivă, 
este necesară participarea Republicii Moldova în ambele cercetări internaţionale" [00, pag. 
70]. 

Evaluarea TIMSS 

Programul de evaluare internaţională a elevilor la matematică şi ştiinţe TIMSS este 
implementat de către Asociaţia Internaţională pentru Evaluarea Rezultatelor Educaţionale 
(IEA). Fiind o organizaţie internaţională independentă reuneşte mai multe instituţii naţionale 
de cercetare și agenţii guvernamentale. Asociaţia efectuează studii comparative pe scară largă 
a rezultatelor şcolare şi a altor aspecte ale învăţământului, ce au drept scop identificarea 
efectelor politicilor și practicilor educaţionale. 

Datorită importanţei educaţionale a matematicii şi ştiinţelor naturii, Programul TIMSS 
furnizează ţărilor participante la acest proces complex de evaluare informaţiile necesare 

pentru îmbunătăţirea procesului de predare învăţare evaluare în domeniile curriculare în 
cauză. Programul a demarat în anul 1995, evaluarea fiind realizată la fiecare 4 ani. Într-un ciclu 
periodic, TIMSS evaluează rezultatele învăţării la matematică şi ştiinţe în cazul elevilor de clasa 
a IV-a şi a VIII-a. 

Rezultatele TIMSS oferă ţărilor participante următoarele oportunităţi: 

 obţinerea de date comprehensive despre contexte, procese şi atitudini învăţate de 
elevii claselor a IV-a şi a VIII la matematică şi ştiinţe ale naturii; 

 monitorizarea progresului în învăţarea matematicii şi a ştiinţelor naturii, demonstrat 
de către elevii din clasele a IV-a ţi a VIII-a; 

 estimarea evoluţiei volumului de cunoştinţe ale elevilor din clasele a IV-a ţi a VIII-a la 
matematică şi ştiinţe ale naturii; 

 monitorizarea eficienţei relative a predării şi învăţării prin compararea rezultatelor de 
la clasa a VIII-a cu cele de la clasa a IV-a, în condiţiile în care, la un interval de timp de 4 ani, la 
testare participă aceeaşi cohortă de elevi; 

 identificarea contextelor în care elevii învaţă mai bine; 

 analiza performanţelor anumitor subgrupe de elevi în scopul studierii aspectelor 
referitoare la echitatea sistemelor educaţionale din diferite ţări. 

În ansamblu, evaluările TIMSS permit comparaţii internaţionale privind curricula, 
procesele , resursele şi rezultatele învăţării. 

Republica Moldova a participat doar la evaluările TIMSS din anii 1999 (clasa a VIII-a), 
2003 (clasele a IV-a şi a VIII-a) şi 2007. În anul 1999 administrarea testelor în ţara noastră a fost 
efectuată de către o organizaţie neguvernamentală. Principalele rezultate ale evaluării TIMSS 
din anul 1999 sunt prezentate mai jos [30, 31]. 

La Matematică rezultatele elevilor din Republica Moldova (469 de puncte), erau aproape 
de media internaţională (487 puncte). Imediat mai sus de Moldova în acest clasament se afla 

România (472 de puncte), iar mai jos  Tailanda (467 de puncte), Israelul (466 de puncte) şi 
Tunisul (448 de puncte). Punctajul maximal a fost înregistrat în cazul statului Singapore– 604 
de puncte. 

La Ştiinţe punctajul obţinut de elevii noştri (459 de puncte), de asemenea, a fost aproape 
de media internaţională (488 de puncte). Imediat mai sus de Moldova în acest clasament au 
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fost Ciprul (460 de puncte), Israelul (468 de puncte) şi România (472 de puncte), iar mai jos  
Macedonia (458 de puncte) şi Iordania (450 de puncte). Punctajul maximal a fost înregistrat în 
cazul Republicii Chineze (Taiwan) – 569 de puncte. 

O situaţie similară s-a atestat şi în anul 2003, Republica Moldova menţinându-şi fără 
mari schimbări poziţia în clasamentele internaţionale. Astfel, în cazul clasei a IV-a, elevii din 
ţara noastră au acumulat la matematică 504 puncte, media internaţională fiind de 495 de 

puncte, iar la ştiinţe  496 de puncte, media fiind de 489 de puncte. Comparativ cu anul 1999, 
în cazul clasei a VIII-a, ţara noastră a înregistrat o creştere cu 12 puncte a scorului la ştiinţe şi o 
scădere cu 9 puncte a scorului la matematică. 

 

Figura 13. Rezultatele evaluărilor internaţionale TIMSS 2003, clasa a 4-a 

 

Sursa: International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 2004 

 

Menţionăm faptul, că o confruntare directă a rezultatelor evaluărilor internaţionale cu 
rezultatele evaluărilor naţionale este imposibilă din următoarele considerente [32, pag. 55]: 

 în cazul evaluărilor TIMSS testarea se face la finele clasei a 8-a, pe când în Republica 
Moldova evaluările naţionale se fac la sfârșitul clasei a 9-a; 

 subiectele propuse în cazul evaluărilor internaţionale sunt, în linii mari, mai simple ca 
cele utilizate în cazul evaluărilor curente şi finale din sistemul de învăţământ din Republica 
Moldova. 
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Figura 14. Rezultatele evaluărilor internaţionale TIMSS 2003, clasa a 9-a 

 

Sursa: International Association for the Evaluation of Educational Achievement, 2004 

 

 În anul 2007 administrarea testelor în ţara noastră a fost efectuată de către o agenţie 
guvernamentală, însă, din motive necunoscute, rezultatele testărilor nu au fost publicate. 

Evaluarea PIRLS 

Evaluarea PIRLS cercetează capacitatea elevului de a acumula informaţie prin citire şi de 
a o utiliza cu succes în practica de toate zilele. Capacitatea de a citi este considerată ca o 
activitate fundamentală a copilului de creştere intelectuală, posibilitate de a învăţa, de a 
progresa. Evaluarea PIRLS are drept scop identificarea răspunsurilor la următoarele întrebări 
specifice: 

 Care este rolul citirii în viaţa copilului? 

 Când începe învăţarea citirii în şcoli? 

 Care este aportul şcolii, familiei în experienţa copilului de a citi? 

 Care este randamentul citirii? 

 Care este atitudinea copiilor, părinţilor, cadrelor didactice faţă de citirea copilului? 

 Care pot fi căile de perfecţionare a lecturii copiilor? ş. a. 

Republica Moldova a participat la evaluările PIRLS în anii 2001 şi 2006. Principalele 
rezultate ale evaluării PIRLS din anul 2001 sunt prezentate mai jos [33]. 

Conform criteriului Succesului în citire, rezultatele elevilor din Republica Moldova (492 
de puncte) erau aproape de media internaţională (500 de puncte). La acelaşi nivel în acest 
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clasament se afla Cipru (492 de puncte), iar mediat mai sus de Moldova  Norvegia (499 de 
puncte), Slovenia (502 puncte),  Israelul (509 puncte) şi România (512 puncte). Mai jos de 
Moldova, în clasament se afla Turcia (449 de puncte) şi Macedonia (442 de puncte). Cel mai 

bun rezultat l-au demonstrat elevii din Suedia  561 de puncte. 

În cazul criteriului Experienţa de citire, elevii din Moldova au luat 480 de puncte, vecinii 
imediaţi ai ţării noastre în acest clasament fiind Cipru (498 de puncte) şi, puţin mai sus, 
România (512 puncte). 

Conform criteriului Capacitatea de utilizare a informaţiei citite, rezultatele elevilor din 
Republica Moldova (505 puncte) sunt puţin mai sus decât media internaţională (500 de 
puncte). România, cu 512 puncte era situată în acest clasament puţin mai sus decât ţara 
noastră.  

O situaţie similară s-a atestat şi în cazul evaluărilor PIRLS din anul 2006, punctajul 
Republicii Moldova înregistrând o creştere uşoară: de la 492 la 500 de puncte în cazul 
Succesului în citire;  de la 480 la 492 de puncte în cazul Experienţei de citire şi de la 505 la 508 
puncte în cazul Capacităţii de utilizare a informaţiei citite [33]. 

 

Figura 15. Rezultatele evaluărilor internaţionale PIRLS 2001 şi PIRLS 2006 

 

Sursa:PIRLS 2006 International Report 

 

În ansamblu, din rezultatele evaluărilor TIMSS şi PIRLS, care, amintim, răspund într-o 
anumită măsură la întrebarea "Ce parte a curriculum-ului şcolar este achiziţionată de către 
elevi?", derivă concluzia că la acea vreme rezultatele sistemului educaţional din Republica 
Moldova erau comparabile cu cele ale ţărilor din regiune. Conform punctajele acumulate, în 
clasamentele TIMSS şi PIRLS, ţara noastră se poziţiona aproape de mediile internaţionale. 
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Evaluarea PISA 

Programul de evaluare internaţională a elevilor PISA reprezintă un studiu comparativ al 
cunoştinţelor şi competenţelor elevilor de 15 ani în domeniul lecturii, matematicii şi al 
ştiinţelor. Vârsta de 15 ani a fost stabilită pornind de la faptul că, în majoritatea ţărilor 
participante la programul de evaluare, la vârsta respectivă elevii se află aproape de finalul 
învăţământului obligatoriu şi, astfel, pot fi măsurate majoritatea cunoştinţelor, deprinderilor şi 
atitudinilor acumulate în cei aproximativ zece ani de educaţie instituţionalizată. 

În ansamblu, Programul PISA are drept scop estimarea nivelului de pregătire a tinerilor 
pentru a utiliza cunoştinţele şi competenţele pe care le-au obţinut în şcoală, acasă şi în alte 
circumstanţe, pentru a activa în calitate de membri de succes ai societăţii. Evaluarea se face pe 
domenii, după cum urmează [35, p. 3]: 

Alfabetizarea matematică  capacitatea individului de a identifica şi de a înţelege rolul 
pe care îl joacă matematica în lume, de a face judecăţi bine fundamentate, de a utiliza şi de a 
se angaja matematica în moduri care răspund nevoilor vieţii individului, în calitatea sa de 
cetăţean constructiv, implicat şi reflexiv”. 

Rezolvarea de probleme  capacitatea individului de a utiliza procesele cognitive pentru 
a face faţă şi a rezolva situaţii reale, transdisciplinare în care calea soluţiei nu este evidentă 
imediat şi în care domeniile alfabetizării sau ariile curriculare care ar putea fi aplicabile nu pot 
fi încadrabile în domeniul matematicii, al ştiinţelor sau al citirii/ lecturii. 

Alfabetizarea la citire/ lectură  înţelegerea, utilizarea, şi reflecţia asupra textelor scrise, 
pentru a-şi atinge scopurile, pentru a-şi dezvolta cunoştinţele şi potenţialul şi pentru a 
participa la viaţa socială. 

Alfabetizarea ştiinţifică  capacitatea de a utiliza cunoştinţele ştiinţifice, de a identifica 
întrebările şi de a formula concluzii pe baza datelor, cu scopul de a înţelege şi de a sprijini 
luarea deciziilor despre lumea naturii şi despre schimbările făcute prin activităţile omeneşti. 

PISA este una din cele mai ample evaluări din domeniul educaţiei, se desfăşoară în baza 
unei metodologii unitare pe plan internaţional, iar rezultatele evaluărilor elevilor din diferite 
ţări sunt comparabile între ele. Evaluarea propriu-zisă se efectuează în baza administrării unor 
teste special elaborate, care sunt complementate cu colectarea despre statutul socio-
economic al elevilor. 

Iniţial, la evaluarea PISA 2009 au participat 65 de ţări/regiuni: cele 34 de ţări ale OECD, 
plus 31 de ţări/regiuni - partenere. Aceşti 65 de subiecţi ai Proiectului au administrat teste PISA 
în anul 2009. Alţi 10 parteneri, printre care şi Republica Moldova, au aderat la studiul evaluativ 
intr-un termen redus şi amânat – proces, numit în continuare PISA 2009+. Cei 10 participanţi ai 
PISA 2009+ au beneficiat de modalităţi, criterii, principii de administrare a evaluărilor, similare 
colegilor din PISA 2009, dar în anul 2010. Ţărilor/regiunilor PISA 2009+ li s-a impus respectarea 
aceloraşi standarde tehnice şi de calitate ca şi colegilor din PISA 2009. 

Principalele concluzii ce derivă din rezultatele demonstrate de elevii din Republica 
Moldova sunt [35, pag. ]: 

(1) În conformitate cu nivelul PISA în domeniul citirii, elevii din Republica Moldova au 
obţinut media 388 de puncte - indice mai mic decât nivelul mediu, atestat în toate ţările OECD, 
echivalent nivelului mediu estimat pentru Albania, Argentina şi Kazahstan. 

(2) În Moldova, 43% din elevi sunt competenţi în domeniul citirii, având nivelul de 
cunoştinţe, egal sau mai mare decât noţiuni elementare, ceea ce este suficient pentru a 
participa efectiv şi productiv în viaţa societăţii. Marea majoritate a elevilor au un nivel de 
cunoştinţe care nu depăşeşte pe cel al noţiunilor elementare în citire. 

(3) În domeniul matematicii, elevii din Moldova au atins media 397 de puncte. Acest 
indice este mai mic decât mediile demonstrate de evaluaţi din ţările OECD. În Moldova, 39% 
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din elevi posedă noţiuni elementare de matematica care le permit rezolvarea problemelor 
esenţiale de integrare socială. În Moldova, nu exista diferenţă statistică dintre competenţele 
deţinute de către băieţi şi de către fete în cunoştinţele de  matematică. 

(4) Evaluarea elevilor din Republica Moldova în domeniul ştiinţelor este apreciată cu 413 

de puncte, nivel similar celui din  ţara cu cel mai mic indice OECD  Mexic. În Moldova, 53% din 
elevi au noţiuni elementare la ştiinţe, care le permit să participe activ în rezolvarea situaţiilor 
de viaţă, adiacente acestei sfere. În Moldova, diferenţa dintre competenţele băieţilor şi ale 
fetelor, la ştiinţe, constituie 14 puncte, în favoarea fetelor. 

La prima vedere, aceste concluzii, fiind expuse în termeni neutri şi diplomatici, ar putea 
să nu reprezinte un motiv de îngrijorare. Situaţia se schimbă însă, dacă analizăm nu cota 
elevilor ce au atins nivelele minime de competenţă, ci cota celora care au rămas sub nivelele în 
cauză. 

Astfel, din concluzia (2) rezultă că, în anul 2010, circa 57% din elevi nu erau competenţi 
în domeniul citirii, ei nu aveau noţiunile elementare, necesare pentru a participa efectiv şi 
productiv în viaţa societăţii. Într-un mod similar, din concluzia (3) rezultă că, în acelaşi an, circa  
61% din elevi nu posedau noţiunile elementare de matematica, noţiunile lipsă fiind necesare 
pentru rezolvarea problemelor esenţiale de integrare socială. Din concluzia (3) derivă faptul că, 
la acea vreme, circa 47% din elevi nu aveau noţiunile elementare la ştiinţe, aceste noţiuni fiind 
necesare pentru participarea activă în rezolvarea situaţiilor de viaţă, adiacente acestei sfere. 

 

Figura 16. Rezultatele evaluării internaţionale PISA 2009+ 

 

Sursa: PISA 2009 Plus Results 

 

Accentuăm faptul, că evaluarea PISA se bazează pe definiţiile de competenţe 
recomandate de OECD, care, în general, nu coincid întocmai cu cele utilizate în documentele 
curriculare din Republica Moldova. Programul PISA evaluează în ce măsură şi-au dobândit 
elevii aflaţi către finalul educaţiei obligatorii unele dintre cunoştinţele şi deprinderile de bază 
care sunt esenţiale pentru participarea deplină la viaţa socială. În toate ciclurile de evaluare, 
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domeniile de bază sunt acoperite nu doar în termenii stăpânirii curriculumului şcolar, ci, în 
special, în termenii cunoştinţelor şi deprinderilor necesare în viaţa adultă. Prin urmare, 
evaluările PISA se fac nu din perspectiva determinării nivelului de stăpânire de către 
absolvenţii învăţământului obligatoriu a curriculumului şcolar, care diferă de la o ţară la alta, ci 
din perspectiva nivelului de pregătire a acestor absolvenţi pentru viaţă. 

Totuşi, diferenţele conceptuale în definirea competenţelor-cheie şi diversitatea de 
abordări în programele internaţionale de evaluare a acestor competenţe nu ar trebui să 
servească drept motiv pentru a nu le utiliza în analizarea calităţii, eficacităţii şi eficienţei 
sistemului educaţional din Republica Moldova. Astfel, după cum pe bună dreptate se 
menţionează în studiile axate pe analiza politicilor de evaluare a rezultatelor învăţării, "... 
Performanţa Republicii Moldova la evaluarea internaţională PISA 2009+ este o ilustrare de 
fond a simptomelor şi provocărilor care vizează calitatea sistemului. Rezultatele PISA 2009+ 
denotă că performanţa elevilor cu vârsta de 15 ani la lectură, matematică şi ştiinţe este printre 
cele mai joase din regiune. Diferenţa de performanţă dintre Moldova şi vecinii săi, inclusiv din 
CSI, este estimată la doi ani de şcolarizare. Conform PISA, peste jumătate din elevii de 15 ani 
din Moldova nu au nivelul de bază de competenţă la lectură şi matematică, necesar pentru a 
participa în mod eficient şi productiv la viaţa socioeconomică. Aceste rezultate arată 
necesitatea continuării, consolidării şi extinderii reformelor ce vizează curriculumul, evaluarea 
elevilor, cadrelor didactice şi a manualelor." [36, pag. 9]. 

Avantajele participării Republicii Moldova la evaluările internaţionale 

În ansamblu, participarea ţării noastre la evaluările internaţionale deschide noi 
oportunităţi pentru [32, pag. 52]: 

 implementarea de noi metode de evaluare, aprobate pe plan internaţional; 

 creşterea relevanţei şi validităţii rezultatelor evaluării, care devin comparabile cu 
succesul elevilor din toate ţările participante la proiect; 

 efectuarea de studii comparative a standardelor educaţionale şi, în special, a celor de 
evaluare, cu standardele respective din alte ţări; 

 cunoaşterea şi implementarea tehnologiilor de testare, orientate spre necesităţile 
copiilor; 

 aderarea la un sistem internaţional de evaluare, care oferă metodologii moderne şi 
date statistice relevante din toate ţările participante le proiect; 

 dezvoltarea şi consolidarea potenţialului uman şi a cadrului instituţional destinat 
evaluării performanţelor şcolare. 

Prin urmare, în procesele de planificare a bugetelor educaţiei, în mod obligatoriu, ar 
trebui prevăzute mijloace financiare, suficiente pentru o participare regulată în programele de 
evaluare internaţională. Este important ca această participare să nu fie una episodică, ci să se 
desfăşoare conform ciclurilor programelor în cauză, de exemplu, odată în 4-5 ani, pe aceleaşi 
cohorte de elevi. 

 

Evaluările naţionale 

Evaluările naţionale includ: 

 evaluările finale din învăţământul primar;  

 examenele de absolvire a gimnaziului; 

 examenul de bacalaureat. 
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Metodologia acestor evaluări este stabilită de către Ministerul Educaţiei, care anual 
emite ordine referitoare la lista disciplinelor şcolare la care va avea loc evaluarea, aprobă 
subiectele de evaluare, stabileşte baremele de notare etc. Evaluările se desfăşoară în baza 
unor programe şi standarde, aprobate tot de Ministerul Educaţiei, în care sunt stabilite 
cerinţele faţă de cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile pe care trebuie să le stăpânească 
absolvenţii nivelului respectiv de învăţământ. Modul de administrare a evaluărilor naţionale 
este prezentat în tabelul de mai jos. 

 

Tabelul 3. Modul de administrare a evaluărilor naţionale 

Evaluarea Activitatea 
Categoria de persoane însărcinate cu 

administrarea testelor şi notarea lucrărilor 
elevilor 

Finală din 
învăţământul 
primar 

Elaborarea testelor Doar persoane din exterior 

Administrarea testelor Alţi profesori din aceeaşi şcoală 

Notarea lucrărilor Alţi profesori din aceeaşi şcoală 

Examenele de 
absolvire a 
gimnaziului 

Elaborarea testelor Doar persoane din exterior 

Administrarea testelor Alţi profesori din aceeaşi şcoală sau, în caz de 
necesitate, profesori cooptaţi din alte 
instituţii de învăţământ 

Notarea lucrărilor Doar persoane din exterior 

Examenul de 
bacalaureat 

Elaborarea testelor Doar persoane din exterior 

Administrarea testelor Doar persoane din exterior 

Notarea lucrărilor Doar persoane din exterior 

Sursa: Ministerul Educaţiei, 2015 

 

Întrebările principale la care trebuie să răspundă un studiu de politici educaţionale 
privind competenţele-cheie constau în următoarele: În ce măsură evaluările naţionale sunt 
relevante? Obiective? Corecte? Evident, răspunsurile la aceste întrebări depind, în mare 
măsură, modul de administrare a evaluărilor în cauză. Menţionăm, că din datele prezentate în 
tabelul de mai sus rezultă că evaluarea din învăţământul primar este internă, cea din 

învăţământul gimnazial  semi-externă şi doar cea din învăţământul liceal este una externă. 

Unul din principalii indicatori în baza căruia am putea răspunde care este diferenţă dintr-
o evaluare internă şi una externă ar putea fi diferenţa dintre rezultatele evaluărilor 
administrate de către personalul didactic al instituţiei de instituţiei de învăţământ în care 
învaţă elevii evaluaţi (evaluări interne, semi-interne) şi rezultatele evaluărilor efectuate fără 
implicarea personalului didactic din şcolile în care învaţă elevii în cauză (evaluări externe). 
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Figura 17. Mediile notelor date de instituţiile de învăţământ şi a celor luate la 
evaluările naţionale, anul 2015 

 

Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii, 2015 

 

Din datele prezentate în figura de mai sus se observă că în cazul examenelor de absolvire 
a gimnaziului (evaluări semi-interne), între notele anuale medii şi notele luate de elevi la 
examenele de absolvire a gimnaziului nu există diferenţe semnificative, valoarea acestora fiind 
de doar 0,4 puncte de notare. În cazul examenelor de bacalaureat (evaluări externe), aceste 
diferenţe sunt semnificative, ajungând până la circa 2,4 puncte de notare. În ansamblu, notele 
date de instituţiile de învăţământ sunt mult mai "generoase", decât cele luate de elevi la 
evaluările naţionale externe. Prin urmare, perfecţionarea sistemului de evaluare a rezultatelor 
învăţării se va face pe două dimensiuni: 

 ameliorarea calităţii evaluărilor interne şi semi-interne prin diminuarea inflaţiei de 
note şi promovarea integrităţii academice a cadrelor didactice; 

 extinderea practicilor de evaluări externe, care ar  trebui făcute nu doar la finele unui 
nivel sau ciclu de învăţământ, dar şi la finele fiecărei clase. 

Autorităţile din învăţământ ar trebui să decidă: 

(1) cum rezultatele evaluările externe de la finele fiecărei clase influenţează parcursul 
şcolar ulterior al elevilor; 

(2)  care competenţe-cheie vor fi supuse evaluării  cele ce se formează şi se dezvoltă în 
cadrul unei singure discipline şcolare sau cele transversale; 

(3) care va fi metodologia evaluării  cea tradiţională, practicată în prezent în şcoli, sau 
una similară cu metodologiile evaluărilor internaţionale, de exemplu, TIMSS, PIRLS sau PISA. 
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Accentuăm faptul că în anul 2013 metodologia de desfăşurare a examenului de 
bacalaureat a  fost modificată. La prima vedere, această modificare a fost una neesenţială, 
întrucât ea nu a afectat în nici un fel faptul că examenul în cauză rămâne unul extern, iar 
categoriile de cadre didactice şi de conducere implicate în organizarea şi desfăşurarea 
examenelor rămânând tot aceleaşi. Conform noii metodologii, procesele de administrare a 
testelor şi de notare a lucrărilor elevilor au fost supuse unei monitorizări centralizate video. 
Această monitorizare a scos în evidenţă mai multe neajunsuri semnificative ale sistemului 
naţional de evaluare de atunci, principalele din ele fiind inflaţia şi mistificarea notelor. Mai 
mult ca atât, s-a constatat că în lipsa unei monitorizări obiective a proceselor de organizare şi 
desfăşurare a examenelor, chiar fie ele şi externe, "goana" după note nemeritate favorizează 
apariţia corupţie academice [19, 20, 37]. 

Introducerea monitorizării video centralizate s-a dovedit a fi un factor determinant al 
evoluţiei ratelor de promovare şi a notelor luate de absolvenţi la examenele de bacalaureat. 
Astfel, în cazul examenelor externe, fără monitorizarea centralizată video (anii 2011, 2012), 
rata de promovare a examenului de bacalaureat era de 90%, pe când după introducerea 
monitorizării în cauză (anii 2013, 2014), rata de promovare a scăzut cu 30 de puncte 
procentuale, până la circa 60%. 

 

Figura 18. Rata de promovare a examenului de bacalaureat, anii 2011-2014 

 

Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii, 2014 

 

Monitorizarea video a proceselor de administrare a testelor şi notare a lucrărilor elevilor 
a influenţat într-un mod decisiv nu numai rata de promovare, dar şi distribuţia notelor luate de 
absolvenţi la examenul de bacalaureat. Astfel, dacă până la introducerea monitorizării video, 
circa 29% din candidaţi luau la examenele în cauză note de 8, 9 şi 10, după introducerea 
monitorizării ponderea acestora a scăzut aproape de 5 ori, până la aproximativ 6%. 
Concomitent, a crescut de circa 7 ori ponderea candidaţilor care nu au susţinut cel puţin unul 
din examenele de bacalaureat, de la 5,2% în anul 20102, până la 35,9% în anul 2014. Aceeaşi 
tendinţă s-a atestat şi în cazul notelor de 5 şi 6, ponderea cărora a crescut aproape de 4 ori: de 
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la 5,4% în anul 2012, până la 18,8% în anul 2014. Dacă până la introducerea monitorizării 
video, circa 36,8% din candidaţi luau note de 7 şi 8, după introducere monitorizării, ponderea 
acestora a scăzut de peste 3 ori, până la 14,7%. 

 

Figura 19. Distribuţia candidaţilor din licee după media la examenul de 
bacalaureat, anul 2014 

 

Sursa: Agenţia de Asigurare a Calităţii, 2014 

 

Accentuăm faptul că scăderea rezultatelor şcolare prin introducerea monitorizării 
centralizate video a proceselor de administrare a testelor şi a celor de notare a lucrărilor 
elevilor a fost prognozată, practic, de toţi actorii implicaţi în procesul educaţional. În 
consecinţă, modernizarea metodologiei de evaluare prin crearea unor condiţii egale de 
examinare pentru absolvenţii de liceu, indiferent de mediul de reşedinţă şi specificul local al 

relaţiilor elevi  părinţi  profesori, nu a fost acceptată într-un mod unanim, fapt ce a provocat 
rezistenţă, reacţii neadecvate şi critici nejustificate din partea unor elevi, părinţi, cadre 
didactice şi de conducere şi chiar a unor politicieni. 

 

Caseta 10. Opiniile respondenţilor referitoare la introducerea monitorizării 
centralizate video a examenului de bacalaureat 

„Nu sunt de acord în privinţa BAC-ului, văd asta ca o temere din partea elevilor, se inhibă 
și cred că asta scade nivelul învăţământului și nu cred că e cea mai bună soluţie” (cadru 
didactic, urban). 

„Dacă e cameră de supraveghere, dacă e conștient de ce știe, lui îi este indiferent de 
cameră el se așează şi scrie; cel care nu știe, acela începe a se tângui: mii frică, este cameră.” 
(cadru didactic, urban). 

„Nu sunt împotriva camerei video, dar sunt împotriva detectoarelor de metal, stresul de 
dinainte de a intra copilul în sală, am fost observator anul acesta și m-am uimit foarte tare, 
trebuie să fie creată o stare liniștită chiar lasă să fie și o muzică, lasă să fie chiar și un detector 
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dar care să treacă printre bănci.”(cadru didactic școală, rural). 

„Ultimii ani BAC-ul a fost efectuat sub camerele de luat vederi, dar nu camerele i-au 
stresat, camere sunt și în diferite alte localuri publice, în care se află copii și cu părinţi și fără 
părinţi. Au fost stresante comisiile de monitorizare, noi nu am avut copii eliminaţi, dar elevi din 
liceul vecin au avut, supraveghetorii au avut un comportament stresant pentru copil: se opreau 
lângă copil, stăteau câteva minute, copilul se stresa și nu se putea concentra” (director liceu, 
centru raional). 

„În postul de director, dar şi colectivul în ansamblu, susţinem metodele care au fost 
aplicate, ele sunt dure, dar ele erau necesare, cu supraveghere, cu detectorul de metal, cu 
totul absolut. … Elevii noștri stau non stop supravegheaţi aici în instituţie de camere, de ce ar 
trebui la BAC să se streseze, eu nu văd nici un motiv. Învaţă și nu e nici o problemă.” (director 
de liceu, centru raional). 

„Pe unii foarte mult îi deranjează faptul că sunt filmaţi, nu sunt pregătiţi ca să fie 
urmăriţi de cineva” (cadru didactic, școală profesională). 

Sursa: Institutul de Politici Publice & Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing, 2015 

 

Studiile sociologice efectuate în rândul elevilor, cadrelor didactice şi de conducere, 
absolvenţilor de licee, au confirmat faptul că principalele cauze ale scăderii dramatice a 
rezultatelor învăţării, doar puse în evidenţă prin introducerea monitorizării centralizate video a 
examenului de bacalaureat, sunt [19, 20, 36, 37]: 

 atitudinea superficială a unor liceeni faţă de studii; 

 lipsa concursului la admiterea în licee; 

 imperfecţiunile sistemului de finanţare a instituţiilor de învăţământ, care orientează 
liceele spre înmatriculări în masă şi, mai puţin, spre performanţă în învăţare; 

 lipsa mecanismelor de responsabilizare a cadrelor didactice şi a celor de conducere, 
în special, pentru faptele de notare nemeritată, inflaţie de note, corupţie academică; 

 imperfecţiunile mecanismelor de înmatriculare în învăţământul superior, 
înmatricularea făcându-se fără a se ţine cont de profilul urmat de absolventul de liceu şi, în 
mare parte, de performanţele academice ale acestuia. 

 

Studiu de caz: Evaluarea competenţelor digitale în bază de procese 
şi produse 

Odată cu implementarea curriculumului centrat pe competenţe, a apărut şi necesitatea 
impetuoasă de actualizare a instrumentarului destinat evaluării nivelului de formare şi de 
dezvoltare a competenţelor. Principalele acţiuni întreprinse de autorităţi în această direcţie au 
inclus elaborarea standardelor de competenţă şi a standardelor de eficienţă a învăţării [38, 39]. 

În baza standardelor de competenţe, instituţiile subordonate Ministerului Educaţiei, şi, 
în primul rând, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, în baza unui amplu proces participativ, au 
elaborat "Referenţialul de evaluare a competenţelor specifice formate elevilor". Noutatea 
acestui document constă în dezvoltarea şi promovarea ulterioară în sistemul de învăţământ 
general din Republica Moldova a unui nou instrumentar de evaluare, care include: domeniul 
învăţării; standardul de eficienţă a învăţării; competenţa specifică; indicatorul de competenţă; 
produsul aşteptat; criteriile de evaluare a produselor; descriptori/note [40, pag. 6]. 
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Conform conceptului pe care se bazează Referenţialul, toate componentele 
instrumentarului propus sunt integrate şi orientate spre realizarea unui scop comun. Obiectul 
evaluării, ca finalitate a procesului educaţional, este competenţa, care ia locul obiectivelor. 
Competenţa devine "palpabilă" prin evaluarea procesului/produsului. Într-un limbaj popular, 
Referenţialul îşi propune să evalueze competenţele în baza „urmelor” vizibile ale acestora, 
"urmele" reprezentând procesele şi produsele la care se ajunge în rezultatul activităţilor de 
învăţare ale elevilor. Se preconizează că în procesul de dezvoltare a instrumentarului şi a 
evaluării propriu-zise vor fi întreprinşi următorii paşi [40, pag. 7]: 

1) Selectarea din curriculum a competenţei specifice de format şi evaluarea nivelului 
iniţial de competenţă a elevilor la capitolul respectiv în vederea stabilirii punctului de pornire 
în demersul de formare. 

2) Proiectarea anticipativă a rezultatului/produsului şcolar de evaluat în cadrul unei 
unităţi de învăţare, cu previzionarea nivelurilor de performanţă posibil de atins. 

3) Identificarea ansamblului de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini necesare pentru 
achiziţionarea competenţei date şi organizarea acestora într-o unitate de învăţare. 

4) Stabilirea produsului-rezultat necesar de realizat de către elevi, la sfârşitul unităţii 
date de învăţare, şi respectiv, de măsurat-apreciat de către cadrul didactic. 

5) Anunţarea criteriilor de evaluare a produsului, cu precizarea indicatorilor de 
performanţă care trebuie să apară în produsul-rezultat. 

6) Proiectarea demersului de formare evaluare a competenţei avute în vedere 
(selectarea conţinuturilor adecvate, stabilirea numărului necesar de ore, analiza resurselor 
etc.). 

7) Realizarea printr-un sistem de lecţii a demersului de formare evaluare integrată, 

bazat pe metode interactive de predare învăţare evaluare. 

8) Verificarea pe tot parcursul perioadei de formare a nivelului de competenţă, prin 
instrumente de evaluare formativă, fără note, şi raportarea la criteriile anunţate. 

9) Reglarea imediată/permanentă (retroactivă, pro-activă) a activităţii de formare în 
vederea ameliorării performanţelor şcolare. 

10) Evaluarea finală a nivelului de competenţă atins, prin măsurarea şi aprecierea 
produsului realizat,în baza criteriilor anunţate, analiza rezultatelor şcolare obţinute şi luarea 
unei decizii pedagogice care se impune. 

Pentru exemplificare, prezentăm în continuare instrumentarul de evaluare a uneia din 
competenţele digitale, elaborat conform Referenţialului centrat pe procese şi produse ale 
activităţii elevilor [41]. 

 

Caseta 11. Instrumentar de evaluare a competenţei digitale în bază de produse 

Domeniul: Tehnologia informaţiei. 

Standardul de eficienţă a învăţării: Procesarea textelor. 

Competenţa specifică: Colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei cu ajutorul aplicaţiilor 
software specializate. 

Produsul pentru măsurarea competenţei: Documentul electronic. 

Criterii de evaluare a produsului: 

− corectitudinea formatării caracterelor, paragrafelor, paginilor, tabelelor; 

− corectitudinea inserării obiectelor: desenelor, tabelelor, formulelor, diagramelor; 



62 / 70 

− corectitudinea utilizării stilurilor; 

− corectitudinea utilizării instrumentelor de verificare automată gramaticală a textelor; 

− corectitudinea utilizării referinţelor interne şi externe. 

Descriptori de notare (100% din obiectele textului  nota 10; 50%  nota 5): 

− setarea formatărilor de caractere, paragrafe, pagini şi tabele; 

− inserarea corectă de obiecte; 

− setarea stilurilor de formatare; 

− setarea efectelor speciale cerute pentru obiectele propuse ale documentului electronic; 

− alegerea şi setarea unor formatări de obiecte, adecvate destinaţiei documentului electronic; 

− aplicarea stilurilor de caractere în dependenţă de destinaţia documentului electronic. 

− respectarea regulilor de securitate în cadrul realizării produsului. 

Sursa: Referenţial de evaluare. Disciplina Informatica. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 
2014 

 

Instrumentarul de evaluare a fost pilotat în cadrul unui experiment pedagogic, la care au 
participat cadre didactice din instituţiile de învăţământ general din mediul rural şi urban, 
zonele de nord, sud şi centru. Majoritatea absolută a participanţilor la experimentul de 
pilotare au declarat că implementarea Referenţialului a asigurat transferul de la evaluarea 
tradiţională (de-contextualizată) la evaluarea pe competenţe (integrativă, autentică). Conform 
acestui criteriu, 93% din respondenţi au apreciat Referenţialul cu calificativele „în mare 
măsură” şi „în foarte mare măsură”, şi doar circa 7% – cu calificativul „nici mult, nici puţin”. 

În opina respondenţilor, model de evaluare propus în Referenţial, oferă cadrului didactic 
posibilitatea de a selecta şi utiliza metode mult mai obiective de evaluare. Faptul că evaluarea 
a devenit mai obiectivă „în foarte mare măsură” a fost menţionat de circa 53% din 

respondenţi, iar „în mare măsură”  de circa 47% din respondenţi.  Conform opiniilor 
respondenţilor, utilizarea indicatorilor de competenţă, a criteriile de evaluare şi descriptorii de 

nivel fac evaluarea mai explicită şi mai argumentată:  „în mare măsură”  circa 60,00% şi „în 

foarte mare măsură”  circa 40%. 

Circa 93% din respondenţi au apreciat Referenţialul ca fiind "util" şi "foarte util" pentru 
dezvoltarea gândirii creative a elevilor [40, pag. 8]. 

Accentuăm faptul că Ministerul Educaţiei a întreprins măsuri energice în domeniul 
implementării instrumentarului de evaluare propus în Referenţial, însă activităţile în cauză sau 
axat mai mult pe evaluarea curentă şi, mai puţin, pe cea finală. Se cere o extindere a acestor 
activităţi, în special, în cazul evaluărilor competenţelor-cheie, care se formează nu atât în 
cadrul unei anumite discipline şcolare, cât a celor transdisciplinare. Evaluările rezultatelor 
învăţării, bazate pe procese şi produse, ar putea fi deosebit de utile, în special, în cazul 
evaluării nivelului de dezvoltare şi formare a competenţelor sociale şi civice, de iniţiativă şi 
antreprenoriat, de cunoştinţă şi expresie culturală. 

 

Raportarea rezultatelor evaluărilor naţionale 

Indiscutabil, rezultatele evaluărilor naţionale sunt analizate de decidenţii din cadrul 
sistemului educaţional, atât la nivel central, cât şi la nivel local. Totuşi, în prezent, în ţara 
noastră nu există o tradiţie de publicare în fiecare an a "Cărţii albe a educaţiei", document în 
care rezultatele evaluărilor naţionale ar fi corelate cu ceilalţi indicatorii ce caracterizează 
învăţământul. Evident, rezultatele evaluărilor naţionale şi indicatorii respectivi ar trebui 
analizaţi şi diseminaţi nu doar la nivel naţional, ci şi la nivel regional şi instituţional. 



63 / 70 

Accentuăm faptul, că autorităţile, cu suportul societăţii civile, au făcut anumiţi paşi în 
direcţia diseminării rezultatelor evaluărilor naţionale, corelate cu indicatorii de bază ce 
caracterizează funcţionarea fiecărei instituţii de învăţământ. Astfel, în cadrul Proiectului 
"Consolidarea politicilor educaţionale şi creşterea nivelului de susţinere a acestora de către 
beneficiarii direcţi şi indirecţi ai sistemului educaţional ", finanţat de Fundaţiile pentru o 
Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova şi desfăşurat în parteneriat cu 
Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Unitatea de implementare a Proiectului "Reforma 
învăţământului în Moldova", susţinut de Banca Mondială, în anul 2014 a fost elaborată şi 
implementată "Fişa şcolii", Aceast document, destinat largului public, care conţine 
următoarele date: 

 numărul de elevi din instituţia de învăţământ; 

 numărul de cadre didactice şi de conducere din instituţia de învăţământ; 

 nivelul de calificare a cadrelor didactice; 

 bugetul planificat al şi informaţii referitoare la executarea acestuia; 

 performanţa şcolară, care include ratele de promovare şi notele medii la evaluările 
finale din învăţământul primar, examenele de absolvire a învăţământului gimnazial şi examenul 
de bacalaureat, după caz. 

Conform unui ordin emis de Ministerul Educaţiei, toate instituţiile de învăţământ sunt 
obligate să afişeze Fişa şcolii pe panourile informative, care accesibile pentru elevi şi părinţi, şi 
să o publice în Internet. Totodată, Ministerul Educaţiei, cu sprijinul proiectului nominalizat, a 
elaborat un portal Web, care conţine Fişele şcolilor tuturor instituţiilor de învăţământ general 
din ţară. Doritorii pot vizualiza  Fişele instituţiilor dorite, accesând pagina oficială Web a 
Ministerului Educaţiei6, pictograma "Fişa şcolii". 

 

                                                           
6
 www.edu.gov.md 
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Figura 20. Fişa şcolii, anul de studii 2013/2014 

 

Sursa: Ministerul Educaţiei, 2015 

 

Autorul acestui studiu consideră că în domeniul evaluării rezultatelor şcolare, sistemul 
de învăţământ din Republica Moldova a făcut progrese semnificative. Totuşi, ţara noastră mai 
trebuie să depună eforturi susţinute în direcţia perfecţionării instrumentarului de analiză a 
rezultatelor evaluărilor naţionale. Principalele aspecte ce ar trebui luate în vedere la 
perfecţionarea acestui instrumentar ar putea fi [42]: 

 creşterea relevanţei, obiectivităţii şi corectitudinii evaluărilor; 

 perfecţionarea raportării şi diseminării rezultatelor evaluării; 

 elaborarea şi implementarea unor standarde realiste şi relevanet de evaluare; 

 fundamentarea managementului organizaţional, financiar şi de personal pe indicatori 
de performanţă; 

 transpunerea constatărilor evaluărilor în decizii, politici educaţionale şi acţiuni. 

În încheierea acestui capitol, accentuăm faptul că oricât de perfect nu ar fi un 
instrumentar de evaluare a rezultatelor învăţării, impactul evaluărilor propriu-zise nu va fi unul 
semnificativ în condiţiile în care managementul financiar al sistemului, în ansamblu, şi al 
fiecărei instituţii de învăţământ, în particular, nu va ţine cont de performanţa şcolară. 
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Concluzii şi recomandări 

Constatarea 1. Legea învăţământului, în vigoare în anii 1995-2014, nu a operat cu 
noţiunile de competenţe-cheie, fapt ce a avut drept consecinţă fundamentarea politicilor 
educaţionale din perioada respectivă pe aspectele ce ţin mai mult de organizarea proceselor 

de predare  învăţare  evaluare şi, mai puţin, pe cele ce ţin de atingerea de către elevi şi 
studenţi a anumitor performanţe în învăţare. Însă, în pofida acestui fapt, datorită dezvoltării 
ştiinţelor educaţiei, începând cu anul 2010, competenţele-cheie au fost incluse în documentele 
curriculare din Republica Moldova. 

Constatarea 2. Pe plan internaţional există mai multe abordări în definirea 
competenţelor-cheie, principalele din ele fiind cele recomandate de Uniunea Europeană şi 
Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. În linii mari, Republica Moldova a 
urmat modelul recomandat de Uniunea Europeană, însă, atât în mediul academic, cât şi în 
practica de dezvoltare curriculară moldovenească nu există o viziune compună asupra modului 
cum trebuie definite şi formulate competenţele propriu-zise. În consecinţă, documentele 
moldoveneşti de politici curriculare mai rămân încă eterogene, fapt ce dezorientează, într-o 
anumită măsură, cadrele didactice şi cadrele de conducere din instituţiile de învăţământ. 

Recomandări. Definitivarea cercetărilor ştiinţifice referitoare la definirea competenţelor-
cheie, elaborarea unor definiţii ale competenţelor-cheie propriu-zise ce ar fi armonizate atât 
cu practica internaţională, cât şi cu specificul idealului educaţional moldovenesc. Acest proces 
ar trebui să fie nu unul necomunicativ, închis doar în cadrul comunităţilor pedagogice, aşa cum 
mai rămâne până în prezent, ci unul deschis, participativ, cu includerea reprezentanţii tuturor 
beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai învăţământului: elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi de 
conducere, comunităţilor, reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi ai mediului de afaceri. 

Constatarea 3. Lista competenţelor-cheie, stabilite în Codul Educaţiei, este mai largă 
decât lista competenţelor-cheie, recomandate de Uniunea Europeană, extinderea efectuându-
se prin includerea, pe lângă competenţa de comunicare în limba maternă şi a competenţei de 
comunicare în limba română. Această competenţă a fost adăugată în scopul realizării dreptului 
constituţional al persoanelor ce aparţin minorităţilor lingvistice să-şi efectueze studiile în limba 
dorită de ei şi, mai mult, să-şi păstreze şi să-şi dezvolte specificul lingvistic, creându-se astfel 
premise pentru integrarea lor în societatea moldovenească. 

Recomandări. Stabilirea unor descriptori expliciţi ai competenţei-cheie de comunicare în 
limba română. Aceşti descriptori trebuie să stabilească un nivel de dezvoltare a competenţei în 
cauză, suficient pentru a garanta integrarea în societatea moldovenească a persoanelor ce 
aparţin minorităţilor lingvistice. 

Constatarea 4. Codul Educaţiei statuează noţiunea "sistem de competenţe", care, pe 
lângă cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile, stabilite în recomandările Uniunii Europene, mai 
include şi valorile. Includerea valorilor în sistemul de competenţe reflectă, într-o anumită 
măsură, tradiţia învăţământului moldovenesc de a acorda componentei moralizatoare aceiaşi 
importanţă ca şi a componentei de instruire. 

Recomandare. Sistemul de valori ce va fi inclus în documentele curriculare va trebui să 
ţină cont de specificul societăţii moldoveneşti, tendinţele de globalizare şi diversitatea 
culturală tot mai pronunţată. Includerea valorilor în sistemul de competenţe-cheie implică 
reconceptualizarea instrumentarului de evaluare a nivelului de formare şi de dezvoltare a 
competenţelor. 

Constatarea 5. Formularea europeană "Competenţa matematică şi competenţe de bază 
în ştiinţă şi tehnologii" a fost extinsă. În Codul Educaţiei, formularea în cauză nu conţine 
adjectivul limitator "de bază". Din punct de vedere legal, acest fapt înseamnă că documentele 
curriculare moldoveneşti ar trebui să statueze un nivel de formare şi dezvoltare a 
competenţelor în ştiinţe şi tehnologii mai înalt decât cel recomandat de Uniunea Europeană. 
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Recomandări. Efectuarea unor studii comparate ale nivelelor de complexitate a 
competenţelor în studiu din ţările Uniunii Europene, ţările cu un parcurs istoric similar ca cel al 
Republicii Moldova şi din ţara noastră. Elaborarea descriptorilor ce definesc nivelul de formare 
şi dezvoltare a competenţelor în ştiinţe şi tehnologii. Racordarea nivelului de complexitate a 
competenţelor în ştiinţă şi tehnologii la specificul socio-economic al Republicii Moldova. 
Promovarea eventualelor decizii de integrare a anumitor discipline şcolare, în special, a celora 
din domeniul ştiinţelor reale, ţinând cont de complexitatea competenţelor preconizate pentru 
a fi formate şi dezvoltate la elevi. 

Constatarea 6. În anul 2009, înainte de trecerea de la curriculumul centrat pe obiective 
la cel centrat pe competenţe, în ţara noastră a fost efectuat un amplu studiu referitor la 
perceperea de către elevi şi părinţi a modului în care curricula formează şi dezvoltă 
competenţele. Rezultatele acestui studiu au servit, într-o anumită măsură, pentru elaborarea 
unui nou Curriculum naţional, în vigoare începând cu anul 2010. Deşi de la demararea 
procesului de implementare a Curriculumului naţional centrat pe competenţe au trecut deja 
cinci ani, astfel de studii în cazul noului curriculum aşa şi nu au mai fost realizate. 

Recomandări. Efectuarea unui studiu reprezentativ la nivel naţional referitor la modul în 
care curriculumul în vigoare contribuie la formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie. Spre 
deosebire de studiile precedente, cercetarea recomandată ar trebuie să includă nu doar actorii 
din cadrul învăţământului general (elevii, părinţii, cadrele didactice, cadrele de conducere) dar 

şi pe cei din afara sectorului  reprezentanţi ai comunităţilor, mediului universitar, asociaţiilor 
profesionale, mediului de afaceri. Racordarea descriptorilor de competenţe la necesităţile 
socio-economice ale Republicii Moldova şi ale spaţiului european. 

Constatarea 7. În Curriculumul naţional centrat pe competenţe, în vigoare începând cu 
anul 2010, numărul de competenţe specifice fiecărei discipline şcolare (competenţe generale) 
şi celor specifice unităţii de învăţare (subcompetenţe) diferă semnificativ de la o disciplină 
şcolară la alta. Mai mult ca atât, diferă semnificativ şi numărul mediu de ore, alocat pentru 
formarea şi dezvoltarea fiecăreia din subcompetenţe. În consecinţă, unele discipline şcolare 
sunt supraîncărcate, curriculumul fiind, din acest punct de vedere, unul "neechilibrat". 

Recomandări. În procesul de proiectare curriculară, în formularea competenţelor se va 
asigura un grad identic de complexitate. Componenţa şi gradul de complexitate a 
competenţelor de dobândit trebuie să corespundă relevanţei acestora pentru viitorul parcurs 
educaţional şi particularităţilor de vârstă a elevilor. 

Constatarea 8. În curriculumul moldovenesc în vigoare, disciplinele cărora li s-a alocat 

un număr relativ mic de ore pentru formarea şi dezvoltarea unei subcompetenţe, sunt, în 

majoritatea absolută a cazurilor, din domeniul ştiinţelor reale. Disciplinele cărora li s-a alocat 

un număr mai mare de ore per subcompetenţă sunt, cel mai des, din domeniului ştiinţelor 

umanistice. Totodată, practica europeană arată că menţinerea la nivel înalt a competenţelor în 

matematică, ştiinţă şi tehnologii este foarte importantă pentru economie. 

Recomandări. Timpul mediu, alocat pentru formarea şi dezvoltarea fiecărei 

subcompetenţe, trebuie stabilit în funcţie de relevanţă şi complexitatea acesteia, excluzându-

se intervenţia factorilor de ordin subiectiv. Modernizarea curriculumului la matematică, ştiinţe 

şi tehnologii în context cu prognozele de dezvoltare macro-economică a Republicii Moldova şi 

a ţărilor europene. Consolidarea de parteneriate cu centrele ştiinţifice din ţară şi cele renumite 

la nivel european. 

Constarea 9. Pornind de la faptul că rata eşecului şcolar în învăţământul primar şi cel 

gimnazial sunt relativ mici, iar cauzele eşecului şcolar sunt legate, în principal, de situaţia socio-

economică precară a familiilor din care provin elevii, se poate afirma că curricula pentru aceste 

nivele de învăţământ este accesibilă şi corespunde particularităţilor de vârstă ale elevilor. 
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Evident, această concluzie se bazează pe premisa că atât evaluările finale în învăţământul 

primar, cât şi examenele de absolvire a gimnaziului sunt relevante şi corecte. În cazul 

învăţământului liceal situaţia este absolut diferită, curriculumul liceal fiind inaccesibil pentru 

circa jumătate din elevi. 

Recomandări. Se cere nu doar o simplă revizuire a curriculumului, ci reconceptualizarea 

întregului sistem de învăţământ liceal. Această reconceptualizare trebuie să includă: 

concretizarea misiunii (orientat sau nu spre continuarea studiilor în învăţământul superior) şi 

caracterului învăţământului liceal (obligatoriu sau opţional, accesul la dorinţă sau în bază de 

concurs); reconfigurarea topologiei reţelei de licee; stabilirea unor finalităţi educaţionale 

conforme misiunii şi caracterului acestui nivel de învăţământ. 
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