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Introducerea domeniilor de competenţe – cheie şi a competenţelor curriculum-

ului universitar (competenţe generale şi competenţe specifice) oferă posibilitatea 

renovării substanţiale a procesului educaţional. 

Principalele obiecţii aduse instruirii tradiţionale se pot rezuma la următoarele 

idei: - caracterul exagerat al prezenţei conţinuturilor în procesul de predare; - 

utilizarea unor informaţii supradimensionate, cu caracter descriptiv, frecvent 

învechite şi, în general, a supraâncărcării învăţării cu elemente de relevanţă minimală; 

- utilizarea unor metode de predare cronofage şi cu eficienţă redusă (scrisul pe tablă, 

dictatul prelegerii); - caracterul amorf, nediferenţiat al situaţiilor de învăţare; - 

centrarea învăţării pe profesor (prin predominarea predării univoce de la profesor la 

student); - posibilitatea redusă de evaluare a achiziţiilor de bază şi a progresului 

academic; - utilizarea neraţională a timpului de învăţare. 

Educaţia cognitivă pe competenţe asigură, cel puţin la nivel teoretic: - centrarea 

educaţiei pe finalităţi precise şi pe subiectul învăţării, adică pe axiologia celui educat; 

- trecerea centrului de greutate din zona vehiculării conţinuturilor în zona formării 

competenţelor; - identificarea achiziţiilor de bază; - identificarea elementelor care 

atestă prgresul academic; - proiectarea personalizată a învăţării şi construirea unor 

situaţii de învăţare individualizate [2. p.126]. 

Programele universitare pentru disciplinele obligatorii, prin flexibilitatea pe 

care o promovează, încurajează profesorii să abordeze în moduri personalizate atât 

elementele de conţinut „tradiţionale”, cât şi pe cele introduse mai recent, în structuri 

diverse: monodisciplinare, intradisciplinare, multidisciplinare sau trandisciplinare 

(Silistraru N., Curriculum şi competenţe). 

Codul Educaţiei acordă o anumită proeminenţă ideii de transdisciplinaritate, 

prin evocarea unor evaluări transdisciplinare la diferite evaluări. Codul Educaţiei 

stipulează că educaţia trebuie să fie pregătire pentru viaţă. Dar, aşa cum am văzut, 

viaţa şi problemele curente nu sunt împărţite în discipline, acestea trebuie abordate 

interdisciplinar” (D’Hainaut, 1986, p.8). 

Construirea noilor programe pe competenţe în învăţământul universitar a avut 

ca orientare elaborarea „modelului curricular al disciplinei universitare”, neinclus în 

programa propriu-zisă, dar având funcţia de reper reglator al dimensiunii 

metodologice a curriculumului. 

Astfel, în programele de matematică, este subliniat faptul că profesorul poate 

să schimbe ordinea parcurgerii elementelor de conţinut, păstrând logica internă a 

ştiinţei sau să grupeze în diverse moduri elementele de conţinut în unităţi de învăţare, 

cu respectarea logicii interne de dezvoltare a conceptelor matematice. Este 
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menţionată obligaţia profesorului de a parcurge integral o parte a elementelor de 

conţinut (cele obligatorii) şi de a crea condiţii favorabile pentru fiecare student pentru 

a-şi forma şi dezvolta competenţele într-un ritm individual. Totodată este subliniată o 

exigenţă nouă în învăţare: studenții trebuie să fie capabili să transfere cunoştinţele şi 

deprinderile acumulate de la o disciplină la alta.  

 Programele noi pentru învăţământul universitar se aplică în condiţiile 

coexistenţei lor cu manuale vechi care au conţinuturi mai ample şi nu încorporează 

dimensiunile metodologice actuale. În acest context se evidenţiază o problemă 

inedită, derivată din aplicarea unui curriculum universitar nou, cu ajutorul unei 

resurse curriculare (manualul universitar) vechi. 

 Această problemă poate fi formulată astfel: cum poate fi explorată şi 

exploatată în procesul educaţional o resursă didactică de bază relativ „depăşită” moral 

(manualul universitar). Există mai multe categorii de răspunsuri, printre care: 

 considerarea manualului ca una dintre resurse (şi nu resursa didactică 

exclusivă şi normativă), integrabilă în procesul cognitiv presupus de aplicarea 

curriculumului universitar; 

  utilizarea selectivă şi actualizată a informaţiilor şi a structurilor de învăţare în 

raport cu exigenţele competenţelor asumate; 

 utilizarea unor surse complementare (din TIC şi mass-media) integrabile în 

proiectarea şi realizarea educaţiei Curricula. 

 În ceea ce priveşte nevoile de formare ale cadrelor didactice pe acest 

domeniu, Universitatea de Stat din Tiraspol a realizat recent o cercetare axată pe 

Metodologia implementării competenţelor cheie în curriculum universitar. În cadrul 

proiectului a fost realizat un studiu diagnostic referitor la nevoile de formare.  

Investigaţia a scos în evidenţă următoarele constatări: 

 în general, cadrele didactice consideră formările pe discipline mai eficiente 

comparativ cu formările pe o arie curriculară (pentru cel puţin trei sferturi 

dintre respondenţi); 

  ideea de formare pornind de la o competenţă transversală (care se formează în 

timp prin diferite discipline) nu este considerată o prioritate pentru universitari; 

 Dincolo de preferinţele conceptorilor de curriculum şi ale cadrelor didactice 

universitare, există limitări impuse chiar de structura fiecărei discipline universitare 

în ceea ce priveşte posibilitatea de integrare curriculară. Din această perspectivă, 

disciplinele şcolare pot fi clasificate în: discipline fără structură, discipline 

sedimentare şi structurate (D’Hainaut, L., 1981). 

 Legitimitatea unei abordări integrate a curriculumului universitar este 

susţinută şi de existenţa domeniilor de competenţe cheie recomandate de Consiliul 

European şi asumate, prin introducerea lor, în Legea Educaţiei Naţionale, ca finalităţi 

ale învăţământului preuniversitar românesc.  
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 În viziunea Recomandării Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii 

Europene privind competenţele cheie din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, 

competenţa este capacitatea unei persoane sau a unui grup de a realiza sarcini 

majore de învăţare (profesionale, sociale), la un nivel de performanţă corespunzător 

unui criteriu sau standard, într-un context determinat.  

 Într-o perspectivă apropiată, competenţa este un ansamblu structurat de 

cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dobândite prin învăţare, care permit dezvoltarea de 

probleme de familie de situaţii noi.. 

 Competenţele cheie europene apar sub forma unor combinaţii 

multidimensionale de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini; acestea sunt grupate în 

structuri dinamice, adaptate la perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii. Sistemul de 

competenţe cheie nu se referă la disciplinele universitare sau teme aparţinând unei 

discipline (deşi unele dintre acestea se formează, în mare parte, în cursurile unei 

discipline), ci sunt legate de ideea transdisciplinarităţii şi de educaţia pe tot parcursul 

vieţii. În acest sens se încearcă compatibilizarea sistemelor de învăţământ europene 

prin aplicarea acestui sistem de competenţe în curriculum oficial. 

 Introducerea competenţelor în programele şcolare din învăţământul 

universitar  creează baza teoretică şi sistemul reglator al trecerii spre un învăţământ 

integrat, centrat pe atingerea unor competenţe. Programele universitare utilizează 

două niveluri de competenţe: competenţe generale şi competenţe specifice. 

 Competenţe generale (CG) sunt definite pentru fiecare obiect de studiu şi 

se formează pe durata unui ciclu de învăţământ, deşi abordează niveluri de formare 

diferite de la un an la altul. Diferă de obicei în funcţie de specificul disciplinei, există 

însă similarităţi la nivelul disciplinelor „înrudite”, grupate tradiţional în „arii 

curriculare”. CG exprimă rezultate durabile ale învăţării, condiţionează nivelul la care 

studentul acumulează noi cunoştinţe ce pot fi transferate la o mare varietate de sarcini 

specifice. Pot fi focalizate pe cunoaştere, pe anumite abilităţi şi priceperi sau pe 

atitudini. Competenţele specifice sunt considerate etape intermediare în dobândirea 

competenţelor generale din care sunt derivate, se definesc la nivelul unui obiect de 

studiu şi se formează într-un interval de timp mai mic. 

 D’Hainaut, L. sugerează că interdisciplinaritatea este o modalitate de 

predare şi învăţare văzută ca proces, nu numai ca un produs (D’Hainaut, 1986, p.43). 

Scopul introducerii interdisciplinarităţii este realizarea mai eficientă şi eficace a 

obiectivelor educaţiei. Acesta nu ar trebui să fie văzută ca un scop în sine, ci urmează 

să fie analizată prin prisma îmbunătăţirilor pe care le poate aduce în educaţia 

generală.  

 D’Hainaut propune în continuare un model de curriculum bazat pe 20 de 

demersuri transdisciplinare, care acoperă şi depăşesc sfera cognitivă. Astfel, se poate 

afirma că şi acest model transcede modelele anterioare şi „depăşeşte deficienţa 
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esenţială a taxonomiilor obiectivelor pedagogice de tip Bloom - Krathwohl - Harrow” 

(4 p. 224). În acest context, a ştii nu este scop în sine, ci este conectat la finalităţile 

pregătirii. Astfel, se poate presupune că elementele de conţinut vor fi altfel combinate 

iar acestea „nu vor apărea prea des sub forma unor discipline tradiţionale, ci a unor 

module transdisciplinare” (4 p. 225). Există, în principiu, trei modalităţi de abordare 

integrată a curriculumului universitar, pe care le prezentăm, pe scurt, în continuare. 

 Pluridisciplinaritatea se referă la studiul unui subiect dintr-o disciplină, 

folosind cunoştinţele şi deprinderile oferite de alte discipline. Este o modalitate mai 

atrăgătoare de a organiza elementele curriculare, contribuind la stimularea studentului 

pentru studiu, analiza unui obiect, fenomen sau a unei situaţii din perspective diferite. 

Chiar în învăţământul tradiţional, anumite unităţi de învăţare au un aspect 

pluridisciplinar. Un exemplu ar fi dat de istorie, care îşi propune de obicei să studieze 

conflicte, situaţii economice, sociale, arte şi ştiinţă, încadrate într-o perioadă de timp 

clar delimitată. Dacă însă unitatea de învăţare va cuprinde demersuri dinspre 

sociologie, psihologie, critică de artă, istoria ştiinţelor ş.a.m.d., precum şi explicarea 

situaţiei care a generat un fenomen istoric prezent, va fi înlesnită înţelegerea globală a 

situaţiei respective. 

 Există şi neajunsuri ale acestei modalităţi de integrare curriculară (printre 

care existenţa unei oarecare superficialităţi în tratarea subiectelor alese). Soluţia 

posibilă ar fi intercalarea unor succesiuni de situaţii de învăţare cu aspect 

pluridisciplinar, după succesiuni monodisciplinare (în care studenții abordează 

cunoştinţele şi competenţe disciplinare). În cazul studenților de vârstă mică, este 

recomandată înlocuirea rigorii ştiinţifice cu elemete mai intuitive şi cu activităţi 

practice sau experimente simple. În învăţământul universitar, exactitatea, ordinea şi 

rigoarea devin importante pentru dezvoltarea intelectuală a studentului, şi de aceea 

sunt necesare mai multe aplicaţii disciplinare. Deoarece elementele de conţinut şi 

metodele de rezolvare sunt din ce în ce mai complexe, demersurile pluridisciplinare 

pot fi elaborate cu efort mai mare din partea profesorului (deoarece pot exista 

defazări de la o disciplină la alta, ceea ce presupune reluarea unor situaţii parcurse la 

alte discipline sau explicaţii noi pentru student). 

Domeniul proiectării şi al cercetării curriculumului integrat: 

 construirea unei taxonomii a competenţelor curriculumului universitar (pe 2 – 

3 niveluri  negociate şi asumate), în corelaţie cu domeniile de competenţe cheie 

europene şi finalităţile din Codul Educaţiei; 

  identificarea legăturilor dintre această taxonomie a competenţelor şi 

posibilităţile disciplinare, multidisciplinare şi transdisciplinare de atingere a 

acestora; 
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 construirea decupajelor interioare posibile, a structurilor integrate (domenii de 

studii, domenii curriculare, domenii supradisciplinare) şi a posibilităţilor de 

abordare transdisciplinare; 

 investigarea eficienţei educaţionale comparate între diferite modalităţi de 

abordare şi accepţii (disciplinară, interdisciplinară, croscuriculară sau integrată) 

şi abordarea tradiţională, predominant disciplinară. 

 În domeniul formării cadrelor didactice, consecinţele sunt evidente: o 

formare iniţială modernă (cu module referitoare la competenţe, instruirea pentru 

atingerea lor, proiectarea curriculară, evaluarea rezultatelor instruirii şi a progresului 

universitar, proiectarea resurselor didactice etc.), o formare continuă centrată pe 

educaţia permanentă etc. 

 În domeniul evaluării va trebui experimentată şi validată tehnica evaluării 

competenţelor, evaluarea trasdisciplinară, evaluarea progresului universitar şi 

optimizarea examenelor naţionale. 
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