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In this article the concept of competence and the indicators are analyzed. In  the result, there have been  motivated  

some characteristics and definitions of the competence. 
 
 
Învăţarea centrată pe competenţe este una dintre cele mai semnificative orientări ale teoriei şi practicii 

educaţionale în secolul XXI.  
Ierarhia clasică a obiectivelor educaţionale până nu demult era următoarea: cunoştinţe–priceperi şi deprinderi–

atitudini şi aptitudini. Răspunzând la modificarea cerinţelor sociale, pedagogia postmodernă a restructurat 
această ierarhie şi a redirecţionat-o spre integrarea atitudinilor superioare faţă de cunoaştere cu aptitudinile 
creative. În consecinţă, s-a conturat necesitatea de a crea un nou sistem de referinţă pentru stabilirea finalităţilor 
la nivelul unui ciclu de învăţământ. Conceptul de competenţă a fost cel care a venit să satisfacă această necesitate. 

De la lansarea conceptului de competenţă în ştiinţele educaţiei (Noam Chomsky, 1965) şi până în prezent, 
conceptul competenţă s-a delimitat de genul capacitate şi a căpătat proprietăţi specifice proprii, care s-au 
construit din două perspective: psihologică şi pedagogică. În continuare, vom etala câteva dintre multiplele 
definiţii din cadrul fiecărei perspective. 

• Din perspectiva psihologică, competenţa poate fi înţeleasă astfel: 
– „sistem de însuşiri funcţionale şi operaţionale în uniune cu deprinderile, cunoştinţele şi experienţa 

necesară, care conduc la acţiuni eficiente şi de performanţă” [1, p.98]; 
– „rezultantă a cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor, aptitudinilor şi trăsăturilor temperamental-

caracterologice de care dispune individul în vederea îndeplinirii funcţiei sociale cu care este în-
vestit” [2, p.17]; 

– „subsumează capacităţi intelectuale, psihomotorii, creând posibilitatea unui larg evantai de trans-
feruri de cunoştinţe, deprinderi, abilităţi, ca o condiţie a învăţării permanente, a depăşirii actualei 
stări” [3, p.49]. 

• Din perspectiva pedagogică, competenţei i se conferă semnificaţii de: 
–  „sistem de capacităţi, abilităţi, deprinderi, priceperi şi cunoştinţe prin care se asigură realizarea 

cu succes a acţiunii în fiecare din momentele ei” [4, p.29]; 
– „interacţiunea a 3 C: Competenţa = Cunoştinţe, Capacităţi, Comportament (C=CCC)” [5, p.154]; 
– „un sistem de cunoştinţe, abilităţi, deprinderi şi atitudini, bine structurate şi temeinic însuşite, care 

asigură elevului posibilitatea de a identifica şi de a rezolva în mod eficient problemele dintr-un 
anumit domeniu al activităţii umane” [6, p.57].  

Aşadar, constatăm că în abordările psihopedagogice ale conceptului de competenţă sunt prezente şi dife-
renţe, şi elemente comune. Acest fapt denotă că noţiunea de competenţă încă nu este pe deplin cristalizată în 
plan ştiinţific şi nu se bucură actualmente de o definiţie exhaustivă. 

În continuare ne vom centra în investigaţia noastră asupra competenţelor şcolare care „vizează nemijlocit 
elevul, personalitatea lui şi se manifestă, se verifică, preponderent, în procesul de îndeplinire a unor acţiuni 
complexe. Ele se formează prin conţinuturile de învăţământ şi sunt orientate spre realizarea scopurilor educa-
ţionale” [7, p.10]. 

În literatura de specialitate sunt elucidate elementele comune ale semnificaţiilor noţiunii de competenţă în 
ştiinţele educaţiei, care reprezintă indicatorii unei competenţe şcolare: 

• V.Mîsliţchi şi V.Botnari [8] evidenţiază 3 indicatori:  
– apariţia unei situaţii care necesită rezolvare;  
– prezenţa subiectului care trebuie să acţioneze pentru a rezolva situaţia dată;  
– existenţa unui ansamblu de resurse (capacităţi, priceperi, deprinderi, obişnuinţe, abilităţi, aptitudini, 

atitudini) pe care subiectul trebuie să le mobilizeze pentru a rezolva situaţia. 
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• Ph. Perrenoud [9] menţionează 5 indicatori: 
– mobilitatea unui ansamblu de resurse; 
– caracterul finalizat; 
– relaţia cu ansamblul de situaţii; 
– caracterul disciplinar; 
– evaluabilitatea. 

• B. Rey [10] înaintează 5 indicatori: 
– mobilizarea unui ansamblu de resurse; 
– caracterul finalizat; 
– apartenenţa la un ansamblu de situaţii; 
– caracterul disciplinar/intertransdisciplinar; 
– evaluabilitatea. 

Contrapunând şi analizând aceste liste de indicatori, am cercetat elementele comune şi deosebirile în ve-
derea cristalizării unei opinii asupra listei de indicatori ai competenţei şcolare. 

 Aşadar am observat că în toate listele este prezent un indicator referitor la resursele interne. Însă 
diferă poziţia lui în ierarhia indicatorilor (la Mîsliţchi&Botnari este ultimul, la ceilalţi este primul) şi starea 
precizată („existenţă” la Mîsliţchi&Botnari, „mobilitate” la Perrenoud, „mobilizare” la Rey). 

Deoarece resursele interne constituie izvorul competenţei, plasăm indicatorul corespunzător pe locul întâi.  
Resursele interne mobilizate în cadrul unei competenţe şcolare nu sunt dispersate, dar se integrează inter-

condiţionat într-un cuantum unitar. 
Competenţa nu rezidă în resurse, dar în mobilizarea acestora, deci, nici starea de existenţă, nici cea de 

mobilitate nu este suficientă.  
Mîsliţchi&Botnari propun indicatorul de prezenţă a unui subiect. Considerăm că prezenţa subiectului se 

subînţelege prin referire la resursele interne, de aceea este raţional a integra aceste două indicatoare. 
 În toate listele este prezent indicatorul referitor la situaţii. Diferă poziţia lui în ierarhia indicatorilor 

(la Mîsliţchi&Botnari este primul, la ceilalţi este al treilea). Diferă starea precizată („existenţă” la Mîsliţchi&Botnari, 
„relaţie” la Perrenoud, „apartenenţă” la Rey) şi aspectul cantitativ (unitar la Mîsliţchi&Botnari, ansamblu la 
Perrenoud şi Rey). 

Situaţiile de învăţare vin să mobilizeze resursele interne ale subiectului, deci, le vom plasa ierarhic pe 
locul doi. 

Aceeaşi competenţă poate constitui rezultanta mobilizării resurselor interne în cadrul diferitelor situaţii, 
care au în comun trăsătura de a fi semnificative pentru competenţa dată. Deci, nu este suficient să indicăm o 
situaţie unitară, trebuie să indicăm un ansamblu de situaţii semnificative. 

Însă nici existenţa situaţiilor semnificative nu este suficientă, ele trebuie să joace rolul unor agregate 
transformatoare care funcţionează în baza „forţei” de mobilizare a resurselor interne în vederea obţinerii de 
competenţe. Nici starea de apartenenţă sau relaţie nu este cea mai potrivită, deoarece competenţele nu aparţin 
situaţiilor, nu doar se află în relaţie cu situaţiile. Situaţiile au un rol mai mare – ele modelează cadrul generativ 
pentru mobilizarea resurselor.  

În cazul unei competenţe şcolare, situaţiile semnificative sunt pedagogic intenţionate, dar pot fi şi spon-
tane. Ansamblul situaţiilor corespunzătoare unei competenţe este delimitat, adică poate genera o anume com-
petenţă şcolară şi nu poate genera alte competenţe. De exemplu, un ansamblu de situaţii poate genera compe-
tenţe artistico-plastice, dar nu poate genera competenţe numerice. 

 Caracterul disciplinar este indicat la Perrenoud şi Rey în aceeaşi poziţie ierarhică, la Rey fiind integrat 
cu caracterul intertransdisciplinar. 

Problemele ridicate de situaţiile în cadrul cărora se generează o competenţă pot ţine de o anumită disciplină 
sau pot purta un caracter intertransdisciplinar, de aceea susţinem formularea propusă de Rey.  

Deoarece caracterul disciplinar/inter-transdisciplinar ţine de sarcinile semnificative, vom plasa indicatorul 
corespunzător pe locul trei. 

 Caracterul finalizat şi evaluabilitatea sunt prezente la Perrenoud şi Rey în aceleaşi poziţii ierarhice. 
Mobilizarea resurselor interne în cadrul situaţiilor semnificative de învăţare este o activitate intenţionată 

pedagogic, deci, este ghidată teleologic, preconizând urmărirea unor obiective prestabilite şi atingerea unor 
finalităţi bine determinate. Din aceste considerente, competenţa şcolară este pasibilă evaluării, în urma căreia 
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îmbracă haina materializată a performanţelor şcolare. Cadrul evaluativ se compune din situaţii de evaluare, 
semnificative pentru competenţa dată, care au caracter pedagogic intenţionat. Obiectivele evaluării urmăresc 
măsurări calitative şi cantitative ale rezultatelor efectuării sarcinilor evaluative şi ale eficienţei activităţilor de 
realizare a acestor sarcini de către subiect.  

Sintetizând rezultatele contrapunerii şi analizei întreprinse, obţinem o listă de indicatori ai competeţei 
şcolare, pe care o vom considera drept reper pentru cercetarea noastră (tabelul 1). 

Tabelul 1 
Indicatori ai competenţei şcolare 

INDICATORUL DESCRIEREA EXPLICATIVĂ 

1 Mobilizarea unui cuantum de 
resurse interne ale subiectului 

Resursele interne constituie izvorul competenţei, dar competenţa nu 
rezidă în resurse, ci în mobilizarea acestora. 

2 

Generarea într-un cadru 
delimitat de situaţii pedagogic 
intenţionate, care solicită 
mobilizarea unui cuantum de 
resurse interne ale subiectului  

Situaţiile joacă rolul unor agregate transformatoare care funcţionează 
în baza „forţei” de mobilizare a resurselor interne în vederea obţinerii 
de competenţe. Situaţiile modelează cadrul generativ pentru 
mobilizarea resurselor.  
În cazul unei competenţe şcolare, situaţiile semnificative sunt 
pedagogic intenţionate, dar pot fi şi spontane. 
Ansamblul situaţiilor corespunzătoare unei competenţe este delimitat, 
adică poate genera o anume competenţă şcolară şi nu poate genera alte 
competenţe.  

3 Caracterul disciplinar/ 
intertransdiciplinar  

Problemele ridicate de situaţiile în cadrul cărora se generează o 
competenţă pot ţine de o anumită disciplină sau pot purta un caracter 
intertransdisciplinar.  

4 Caracterul finalizat  
Mobilizarea resurselor interne în cadrul situaţiilor semnificative de 
învăţare este o activitate intenţionată pedagogic, direcţionată prin 
obiective precise spre finalităţi determinate. 

5 Evaluabilitatea 

Competenţa şcolară este pasibilă evaluării prin măsurări calitative şi 
cantitative, în cadrul unor situaţii de evaluare semnificative şi intenţionate. 
Măsurările vizează rezultatele efectuării sarcinilor evaluative şi eficienţa 
activităţilor de realizare a acestor sarcini de către subiect.  
În cadrul evaluativ, competenţa şcolară se materializează prin 
performanţa şcolară. 

 
Componentele unei competenţe se consideră a fi următoarele. 
• Componenta declarativă (savoir-dire) permite: formarea unor modele mintale care se bazează pe 

reprezentări ale obiectelor, evenimentelor şi legăturilor dintre acestea; gândirea şi comunicarea despre lumea 
înconjurătoare, având posibilitatea articulării în limbaje formalizate. Este o componentă de tip static, legată de 
senzaţiile, percepţiile şi reprezentările referitoare la obiectele, fenomenele şi persoanele din lumea înconjurătoare. 

• Componenta procedurală (savoir-faire) răspunde la întrebarea „a şti cum...”, permite acţiunea asupra 
mediului şi soluţionarea cognitivă şi motorie a unor probleme; poate fi aplicată direct la anumite sarcini, 
implicând mai multe simţuri şi proceduri:  

– a şti să faci cognitiv – presupune activităţi cognitive care permit a deduce informaţii noi referitoare la 
informaţia existentă; 

– a şti să faci operaţional – presupune efectuarea unei modificări printr-o operaţie, un element; 
– a şti să faci relaţional – presupune stabilirea relaţiilor cognitive dintre diferite domenii de studiu, cu 

scopul de a realiza o activitate. 
• Componenta conativă (savoir-être) ţine de voinţă, afectivitate, emoţii, motivaţii şi include subcom-

ponentele: a putea să acţionezi; a vrea să acţionezi; a şti să acţionezi. 
Este important să ne referim şi la materializarea finală a competenţei şcolare, care se obţine în urma eva-

luării. Această materializare se exprimă prin noţiunea de performanţă: „rezultat care este obţinut de elev în 
urma unei activităţi de învăţare, ce atestă existenţa unei competenţe câştigate” [11, p.269].  
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În urma concretizărilor efectuate, obţinem următoarea definiţie a competenţei şcolare: o structură finali-
zată ce înglobează componentele declarativă, procedurală şi conativă (savoir-dire, savoir-faire, savoir-être), 
generate prin mobilizarea unui cuantum de resurse interne ale subiectului (cunoştinţe, capacităţi, atitudini) 
într-un cadru delimitat de situaţii semnificative (pedagogic intenţionate sau spontane, cu caracter discipli-
nar sau intertransdisciplinar), care se manifestă în situaţii de evaluare, semnificative şi intenţionate, printr-o 
performanţă şcolară.  

În figura 1 prezentăm o interpretare schematică a definiţiei formulate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1. Competenţa şcolară 
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