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 Le sujet étudié est très actuel et correspond au concept du développement de l’enseignement dans la République de 

Moldova, qui stipule la formation des compétences comme une priorité éducationnelle. Nous avons formulé et établi le but 
et les conceptions-clés dans la formation des compétences. 

 
 
Învăţământul a fost întotdeauna expresia perioadei ce l-a generat. Astăzi comunitatea doreşte să formeze 

personalităţi, specialişti, profesionişti care ar putea să se adapteze la condiţiile vieţii externe.  
Astfel, şcolii îi revine rolul de formare a personalităţii capabile să se integreze plenar în societate, să reac-

ţioneze adecvat la schimbările ce se produc. Aceasta presupune plasarea învăţământului pe o treaptă mai efi-
cientă şi transformarea lui din beneficiar pasiv în agent activ al progresului, care trebuie să pregătească omul 
corespunzător exigenţelor viitoarei societăţi. Deci, se optează tot mai insistent în favoarea optimizării învăţă-
mântului pentru sporirea ritmului de asimilare de către elevi a unor cunoştinţe profunde, printr-un efort propriu, 
cu folosirea unor procedee de investigare şi descoperire a adevărurilor. Se pledează tot mai mult pentru utili-
zarea unor metodologii bazate pe folosirea într-o nouă manieră a metodelor clasice de instruire, prin orien-
tarea lor euristică, precum şi prin introducerea unor noi mijloace şi tehnici didactice.  

În Concepţia dezvoltării învăţământului în Republica Moldova se menţionează că una din priorităţile edu-
caţiei este aplicarea unor tehnologii, orientate spre formarea, dezvoltarea competenţelor. Acest domeniu este 
declarat drept unul dintre domeniile fundamentale ale şcolii moderne, fiind, în acelaşi timp, unul deficitar sub 
aspectul conceptualizării şi implementării în practica educaţională. 

 În consecinţă, la nivelul practicii educaţionale, formarea competenţelor este o problemă actuală, dar destul 
de dificilă pentru majoritatea profesorilor. De aceea, îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin orientarea spre 
formarea competenţelor de facto încă nu s-a produs. 

În ultimii ani, în mediul educaţional european se abordează tot mai insistent problematica formarii com-
petenţelor la elevi, studenţi, angajaţi ş.a. În contextul sincronizărilor de divers ordin, din perspectiva asigurării 
calităţii, în învăţământul preuniversitar şi universitar din Republica Moldova apar multe întrebări în plan 
conceptual, dar şi practic: 

• Care este relaţia dintre obiective si competenţe? 
• Cum se pot forma competenţe concrete în cadrul lecţiilor? 
• În ce măsură curriculumul şi manualele actuale favorizează formarea competenţelor, în general, şi a 

celor de bază/cheie, în special? 
 Cât de pregătiţi sunt profesorii noştri să dezvolte competenţele necesare la elevi şi studenţi pentru încadrarea 

cu succes în societatea cunoaşterii, inclusiv în viaţa profesională?  
Aceste situaţii generează problema cercetării care rezidă în profilarea şi promovarea activă în practica 

educaţională a procesului de formare a competenţelor de autoevaluare.  
Scopul cercetării constă în stabilirea reperelor psihopedagogice sistematizate într-un model educaţional 

de formare şi dezvoltare a competenţelor de autoevaluare la elevi. 
Ştim că componenta standard de competenţă şcolară vizează formarea-dezvoltarea la elevi şi respectiv, 

evaluarea a trei tipuri de competenţe şcolare: competenţe transversale-cheie pe sistemul de învăţământ, com-
petenţe transdisciplinare pe trepte de învăţământ şi competenţe specifice sau disciplinare.  

Ca punct de plecare, în majoritatea dezbaterilor se propune definiţia extrasă din documentele elaborate de 
Comisia Europeană:  

 Competenţele transversale-cheie reprezintă un pachet transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, 
capacităţi, deprinderi şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, 
pentru incluziune socială şi inserţie interprofesională. 
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Aceste competenţe au cel mai înalt grad de generalitate, ele se definesc pe toată durata şcolarităţii şi se 
formează prin toate disciplinele de învăţământ. 

Competenţele transdisciplinare au şi ele un grad înalt de generalitate şi complexitate, definindu-se şi 
formându-se pe durata unei trepte de învăţământ. 

Competenţele specifice sau disciplinare se definesc pe obiecte de studiu. Ele sunt derivate din compe-
tenţele generale, fiind etape în dobândirea acestora. 

În continuare enumerăm competenţele-cheie/transversale şi competenţele trandisciplinare pentru treapta 
liceală de învăţământ stabilite de către Comisia Europeană: 

– competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi; 
– competenţe de comunicare în limba maternă/limba de stat; 
– competenţe de comunicare într-o limbă străină; 
– competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie; 
– competenţe acţional-strategice; 
– competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC); 
– competenţe interpersonale, civice, morale;  
– competenţe culturale, interculturale (de a recepta şi a crea valori); 
– competenţe antreprenoriale; 
– competenţe de autocunoaştere şi autorealizare. 
 Acestea trebuie dezvoltate până la finalizarea educaţiei obligatorii şi urmează să acţioneze ca un 

fundament pentru învăţare pe parcursul întregii vieţi. 
În calitate de subiect al articolului am pledat pentru cercetarea procesului de formare a competenţelor de 

autoevaluare din mai multe considerente. În primul rând, este un aspect al evaluării puţin cercetat, dar foarte 
necesar. Trebuie de menţionat că prin dezvoltarea la elevi a competenţelor de autoevaluare se dezvoltă şi 
competenţele-cheie de autocunoaştere şi autorealizare. Un alt argument în favoarea acestei alegeri ar fi şi 
faptul că prin dezvoltarea competenţelor de autoevaluare la elevi s-ar atinge şi o evaluare obiectivă. 

Autoevaluarea este într-o legătură directă cu noile orientări din didactica contemporană, când se pune tot 
mai mult accent pe dezvoltarea metacogniţiei prin implicarea tot mai evidentă a elevului în a reflecta asupra 
proceselor sale de învăţare şi, implicit, asupra obstacolelor care o obstrucţionează.  

În privinţa definirii autoevaluării, R. Legendre o consideră ,,a fi procesul prin care un subiect este deter-
minat să realizeze o judecată asupra calităţii parcursului său, a activităţii şi achiziţiilor sale, vis-à-vis de 
obiective predefinite, acest demers făcându-se după criterii precise de apreciere”. 

Analizând definiţia, rezultă cu claritate că autoevaluarea conţine două caracteristici fundamentale care, în 
fond, condiţionează realizarea ei, şi anume: 

a) necesitatea ca elevul să cunoască în mod evident obiectul evaluării, care poate fi un obiectiv, o compe-
tenţă sau un element specific; 

b) necesitatea ca aceste criterii distincte să-i fi fost comunicate anterior. 
Aceste două cerinţe specifice autoevaluării pot fi onorate dacă elevii beneficiază de grile de evaluare con-

cepute în mod special pentru a facilita realizarea autoevaluării, în structura acestora delimitându-se şi obiectul 
evaluării, dar şi criteriile care trebuie respectate când se desfăşoară acest proces. 

Raportând această modalitate la funcţiile evaluării, mai mulţi specialişti (M. Laurier, L. Allal, R. Legendre, 
I. Radu, Stoica) susţin că autoevaluarea se constituie într-un mijloc foarte important pentru realizarea reglării 
instruirii, a ameliorării acesteia, prin introducerea unor modificări în felul ei de desfăşurare. 

În privinţa formelor prin care se poate realiza autoevaluarea, M. Laurier consideră că acestea pot fi destul 
de diferite, şi anume: 

a) un elev face analiza greşelilor pe care profesorul său le-a încercuit într-un text şi trage concluzia că 
va trebui să acorde atenţie sporită unei categorii specifice de erori gramaticale; 

b) un elev din ciclul primar colorează o figură pe foaia sa potrivit unui cod de culori dat pentru a indica 
faptul că este mai mult sau mai puţin satisfăcut de activitatea pe care o prestează în rezolvarea unui exerciţiu 
la matematică; 

c) un elev face bilanţul contribuţiei sale la un proiect de echipă pe o foaie (pagină) care însoţeşte docu-
mentul final; 

d) un elev aflat la sfârşitul ciclului secundar se referă (face un raport) la grila de evaluare a probei mi-
nisteriale de franceză scrisă pentru a reexamina textul argumentativ pe care îl va preda; 
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e) un stagiar în ştiinţe medicale face un retur reflexiv asupra experienţei sale din ultimele zile, comen-
tând intervenţiile sale cu ocazia unui seminar de stagiu; 

f)  un elev a cărui atitudine în clasă este negativă se întâlneşte cu profesorul său pentru a-i spune ce ar 
putea face pentru a ameliora situaţia. 

Desigur, exemplele ar putea continua, dar ceea ce trebuie reţinut este faptul că, prin aceste forme de auto-
evaluare, elevul este pus în situaţia de a reflecta asupra unor aspecte care sunt circumscrise învăţării şi, în 
consecinţă, în urma acestui demers metacognitiv învăţarea însăşi are şanse să fie ameliorată şi să determine 
performanţe mai semnificative. 

Ca notă generală, se poate concluziona că autoevaluarea prezintă o serie de avantaje care au fost deja 
identificate de mai mulţi autori, de mai mulţi specialişti în evaluare. 

În acest sens, L. Allal susţine că principalele atuuri ale autoevaluării sunt următoarele: 
a) în planul personal, autoevaluarea oferă elevilor ocazia de a-şi dezvolta autonomia, deoarece ei ajung 

să transfere în diverse situaţii abilitatea de a evalua realizările lor; 
b) în plan pedagogic, autoevaluarea permite elevilor să îndeplinească o funcţie altădată rezervată pro-

fesorului; acesta dispune astfel de mai mult timp pentru a satisface nevoile individuale ale elevilor săi; 
c) în plan profesional, elevii dezvoltă, prin practicarea autoevaluării, abilităţi din ce în ce mai importante 

în lumea muncii unde se întâmplă adesea ca o persoană să fie nevoită a împărtăşi aprecierea propriei sale 
performanţe. 

Admiţându-se faptul că autoevaluarea prezintă o serie de avantaje pentru evoluţia cognitivă ulterioară a 
elevilor, trebuie să se conştientizeze totuşi că această metodă de evaluare alternativă nu se dezvoltă de la 
sine, dacă profesorul nu creează situaţii care s-o favorizeze şi, evident, în cazul în care elevii nu au nici 
motivaţia necesară pentru a se implica într-un demers autoevaluativ. 

În consecinţă, cadrul didactic trebuie, pe de o parte, să-i iniţieze pe elevi în activităţi de autoevaluare, astfel 
încât aceasta să devină tot mai rafinată de la o etapă la alta a instruirii, iar, pe de altă parte, să identifice şi 
pârghiile prin intermediul cărora elevii să devină tot mai motivaţi pentru acest gen de activitate. 
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