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Ultimele două decenii, datorită fenomenului globalizării şi multiplelor efecte ale acestui fenomen, sistemul educaţio-

nal, inclusiv sistemul de formare, trăieşte sub semnul competenţei. Preluată, ca şi abordarea prin obiective, din sfera 

producţiei, abordarea prin competenţe îşi propune ca cunoştinţele să fie achiziţionate paralel cu formarea deprinderilor 

de utilizare a acestor cunoştinţe. Altfel spus, abordarea prin competenţe presupune formarea unui specialist care, pe 

lângă posedarea unui bagaj de cunoştinţe, este capabil să le utilizeze în diverse situaţii. 
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COMPETENCE TRAINING THROUGH THE PROCESS OF  

CONTEXTUALIZATION – DECONTEXTUALIZATION – RECONTEXTUALIZATION 

For the last two decades, due to the globalization and the multiple effects of this phenomenon, the educational system, 

including the training, lives under the sign of competence. Taken, as well as the objective based approach from the field 

of production, competence based approach offers that knowledge should be acquired parallel to competence training along 

with the use of this knowledge. In other words, the competence based approach involves the formation of professional 

competences, which in addition to knowledge, should be able to use in different situations. 

Keywords: competence, transfer competence, context, contextualization, mentalization, decontextualization, recon-
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Una dintre finalităţile importante ale formării este competenţa studentului de a reutiliza în situaţiile profe-

sionale cunoştinţele şi capacităţile dobândite în sălile de curs, cunoscută sub numele de competenţă de transfer. 

Rezultatele multiplelor examinări demonstrează că o parte din cunoştinţele achiziţionate de către studenţi 

sunt utilizate doar în sala de curs şi numai în acele situaţii în care cunoştinţele au fost învăţate. Fiind confrun-

taţi cu situaţii diferite de cele în care au fost achiziţionate cunoştinţele, studenţii nu sunt capabili să realizeze 

transferul.  

Cunoscutul pedagog francez Ph.Meirieu defineşte transferul drept un proces prin care subiectul însuşeşte 

cunoştinţele, le integrează şi le reutilizează la propria iniţiativă [4]. Pentru ca acest proces să se realizeze, 

studentul trebuie să găsească anumite analogii între situaţia-sursă (în care au fost achiziţionate cunoştinţele) 

şi situaţia-ţintă (în care cunoştinţele trebuie reutilizate). Identificarea analogiilor nu este simplă, deoarece 

trebuie comparate două situaţii ce apar în locuri (circumstanţe) diferite şi în timp diferit. 

Din aceste considerente, Ph.Perrenoud propune utilizarea metaforei mobilizării în loc de metafora transfe-

rului [6]. Altfel spus, dacă transferul poate fi intrepretat drept deplasarea cunoştinţelor dintr-un loc în altul, 

căutând similarităţile între cele două situaţii, atunci mobilizarea semnifică un proces mai lung, dar mai bine 

argumentat: decontextualizarea cunoştinţelor, apoi recontextualizarea lor.  

Conceptul de mobilizare este mai fecund, consideră Ph.Perrenoud, deoarece: 

 mobilizarea nu postulează existenţa analogiilor, fie ele şi parţiale, dintre situaţia actuală şi situaţia 

trecută; 

 conceptul de mobilizare cuprinde atât crearea unor răspunsuri originale, cât şi simpla reproducere a 

unor răspunsuri standard; 

 mobilizarea descrie mai degrabă o dinamică decât un deplasament; 

 mobilizarea lasă deschisă problema conceptelor, reprezentărilor şi cunoştinţelor create în funcţie de 

situaţie; 

 mobilizarea presupune o orchestrare, o coordonare de resurse multiple şi eterogene [7]. 

Ph.Perrenond consideră că transferul şi mobilizarea resurselor sunt conceptele-cheie în dezvoltarea com-

petenţelor. Ignorarea aspectelor ce ţin de transferul şi mobilizarea resurselor poate afecta esenţial formarea 

iniţială a viitoarelor cadre didactice. Mobilizarea şi transferul resurselor nu se dezvoltă în mod automat/de la 
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sine. În formarea iniţială trebuie prevăzute ore pentru dezvoltarea acestor competenţe. Totodată, mobilizarea 

resurselor nu se învaţă; această capacitate trebuie antrenată într-o manieră reflexivă. 

La orice post de lucru există (sau, cel puţin, trebuie să existe) documente care prescriu activitatea angaja-

tului. Or, între activitatea reală a angajatului şi activitatea prescrisă există un ecart inevitabil. Competenţele 

(care trebuie dezvoltate la angajat) îi permit să activeze eficient chiar dacă condiţiile, mijloacele, forţele şi 

modalităţile de activitate reale nu coincid cu cele prescrise. 

Mobilizarea resurselor nu poate fi o procedură formalizată. După cum afirmă Ph.Perrenoud, fiecare acţiune 

a unui profesionist, care tratează o situaţie complexă, este o „invenţie originală” (deşi modestă). Această in-

venţie pune în relaţie situaţia şi ansamblul de resurse de care dispune profesionistul [7]. 

Pedagogul canadian J.Tardif consideră că „transferul face în mod esenţial referinţă la un mecanism cogni-

tiv care constă în utilizarea într-o sarcină-ţintă a cunoştinţelor construite sau a competenţelor dezvoltate la 

realizarea unei sarcini-sursă” [8, p.58]. Tardif afirmă că transferul devine posibil datorită faptului că sarcina-

ţintă şi sarcina-sursă sunt izomorfe, adică au aceeaşi structură. Ph.Jonnaert [3] afirmă că, dimpotrivă, izo-

morfismul situaţiilor nu poate prezice transferul cunoştinţelor: deşi situaţiile sunt asemănătoare, ele nu sunt 

identice. Cunoştinţele sunt întotdeauna înscrise într-un context în care ele îşi găsesc semnificaţia. Transferul, 

scrie Ph.Jonnaert, este mecanismul care permite utilizarea într-un context nou a cunoştinţelor achiziţionate 

anterior, iar situaţia este numai un element al contextului. 

Apariţia noţiunii de context în procesul de transfer al cunoştinţelor a fost, în opinia noastră, un moment 

principial. Dicţionarele definesc contextul drept un ansamblu de circumstanţe care însoţesc un eveniment;  

conjunctură, stare de lucruri într-un anumit moment. Contextul (din lat. contextus – cuplare, legătură) reprezintă 

un întreg ce leagă şi explică faptele, procesele, evenimentele. Prof. A.Verbiţchi defineşte contextul drept un 

sistem de factori şi condiţii interne şi externe ale comportamentului şi activităţii persoanei, sistem care influen-

ţează perceperea, înţelegerea şi transformarea de către persoană a unei situaţii concrete [9]. Deoarece nu este 

corect să vorbim despre identitatea situaţiei-sursă şi situaţiei-ţintă, noţiunea de context, mai precis, noţiunea de 

contextualizare a cunoştinţelor devine conceptul central al procesului de transfer. Didactica tradiţională orien-

tează procesul de instruire/formare spre achiziţionarea unor cunoştinţe decontextualizate. Explicaţia acestei 

orientări este simplă: decontextualizarea permite a achiziţiona cunoştinţe de un nivel de generalitate foarte înalt. 

Exemple elocvente în acest sens le oferă majoritatea manualelor/surselor în care este descris un limbaj de 

programare de nivel înalt. Modalitatea de descriere a construcţiilor limbajului este, de regulă, următoarea:  

 este prezentat formatul general a construcţiei; 

 este explicat detaliat modul de funcţionare a construcţiei limbajului; 

 este adus un exemplu în care este utilizată construcţia descrisă. 

O asemenea viziune tradiţională a predării, care poate fi numită viziune deductivă, porneşte de la general 

(în afara contextului) la particular (în context) [2]. 

Specialiştii în domeniul psihologiei cognitive dar şi mulţi practicieni consideră că punctul slab al viziunii 

deductive, descrise mai sus, constă în aceea că ea nu favorizează reutilizarea de către student a cunoştinţelor 

în cazul unor sarcini reale. Cunoştinţele achiziţionate în afara contextului rămân inerte. Pentru student aceste 

cunoştinţe devin nişte obiecte inutile pentru practică etichetate, posibil, cu următoarea inscripţie: „Pentru 

examenul din 14 ianuarie”. 

Se poate observa că cunoştinţele contextualizate nu au un caracter general, fapt ce nu ne permite a le transfe-

ra în contexte diferite de cel în care a fost realizată învăţarea. De aceea, este necesar ca numărul de exemple 

în care apar cunoştinţele contextualizate să fie multiplicate. Didactica modernă, spre deosebire de didactica 

tradiţională, insistă asupra importanţei contextualizării iniţiale a cunoştinţelor şi a interacţiunii dintre general 

şi particular. Contextualizarea se realizează prin prezentarea conceptelor, legilor, principiilor, algoritmilor, 

tehnologiilor drept mijloace de rezolvare a problemelor profesionale sau drept răspunsuri posibile la unele 

chestiuni practice. 

Reprezentanţii psihologiei cognitive [5, p.11-19] afirmă că, în faza iniţială a învăţării, encodarea şi memo-

rizarea informaţiilor noi şi contextul în care informaţiile au fost percepute nu pot fi disociate.  

Informaţiile memorizate sunt confundate cu contextul în care a avut loc memorizarea. Contextul contribuie 

la atribuirea de sens informaţiilor şi capacităţilor noi. Cu cât mai semnificativ, mai securizant este contextul 

de învăţare, cu atât mai eficient va avea loc integrarea noilor informaţii în cunoştinţele deja existente. De aici 

rezultă importanţa contextualizării în achiziţia de noi cunoştinţe.  
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Pentru student, contextualizarea, adică asocierea informaţiei noi cu un context semnificativ de învăţare, 
reprezintă o condiţie a unei învăţări eficiente. Contextualizarea permite studentului să înţeleagă la ce concret 
pot servi informaţiile noi. 

Pentru cadrul didactic, contextualizarea semnifică conceperea/realizarea situaţiilor/contextelor care ar 
permite studentului contextualizarea noilor informaţii. Demersul inductiv şi modelarea didactică reprezintă 
două demersuri privilegiate, care îl pot ajuta pe student să contextualizeze noile informaţii. 

Privită din perspectiva învăţării experenţiale, contextualizarea semnifică perceperea informaţiei noi. Pri-
vită din perspectiva etapelor de formare a competenţei, contextualizarea, adică plasarea repetată a studentului 
în diverse contexte, constituie etapa de explorare (conştientizarea şi analiza familiei de situaţii în care va fi 
exersată competenţa), care precede etapa de structurare a resurselor.  

Contextualizarea este punctul de pornire în dezvoltarea competenţelor. Totodată, reducerea procesului de 
dezvoltare a competenţei numai la contextualizare nu este posibilă: în majoritatea cazurilor, studentul nu 
recunoaşte informaţia memorizată în afara contextului în care informaţia i-a fost prezentată [1]. Reieşind din 
aceste considerente, informaţia memorizată trebuie în continuare decontextualizată. 

În procesul de decontextualizare, studentul formalizează progresiv datele din informaţia contextualizată. 
Are loc o „teoretizare” a informaţiei percepute în contextul iniţial. Acest proces de decontextualizare va fa-
voriza ulterior utilizarea informaţiilor „teoretice” în contexte diferite de contextul iniţial. Ph.Meirieu [4] a 
introdus termenul mentalizare drept sinonim al decontextualizării. Prin mentalizare ilustrul pedagog francez 
înţelege operaţia prin care un subiect îşi reprezintă achiziţia cunoştinţelor în absenţa tuturor elementelor 
materiale care pot servi acestei achiziţii. 

Procesul de decontextualizare presupune o activitate metacognitivă a studentului, care trebuie să conşti-
entizeze faptul că informaţia percepută în situaţia iniţială de învăţare poate fi utilizată ulterior în alte situaţii, 
de complexitate crescândă. Mai mult ca atât, studentul trebuie să fie capabil să formuleze verbal/să expliciteze 
condiţiile şi contextele în care informaţia percepută şi memorizată poate fi reutilizată.  

Pentru a-i oferi studentului ocazii de exersare a activităţii de decontextualizare, cadrul didactic va propune 
situaţii variate, unele dintre care vor fi tratate de către student sub conducerea nemijlocită a cadrului didactic, 
altele – în parteneriat cu colegii, cele de a treilea – în mod independent (autonom). Concomitent, cadrul didactic 
va ajuta studentul în recunoaşterea şi reţinerea datelor care sunt comune diverselor situaţii şi în recunoaşterea 
condiţiilor de aplicare sau reutilizare a informaţiilor în alte situaţii de învăţare de o complexitate mai mare.  

Din perspectiva dimensiunilor structurale ale învăţării experienţiale, decontextualizarea reprezintă înţele-
gerea informaţiei percepute, iar din punctul de vedere al etapelor de formare a competenţei decontextualiza-
rea coincide cu etapa de structurare a resurselor.  

Pentru a utiliza informaţia „teoretizată” în procesul decontextualizării în situaţii/contexte noi, ea trebuie 
recontextualizată. 

Recontextualizarea reprezintă procesul în care studentul reutilizează resursele formate şi memorate ante-

rior pentru a trata noi situaţii. Pentru a efectua recontextualizarea resurselor (cunoştinţe, capacităţi, alte com-

petenţe), ele trebuie structurate, organizate şi bine stăpânite. Studentul va fi capabil să recontextualizeze re-

sursele în măsura în care el poate activa mecanismele de recunoaştere a similarităţilor dintre situaţia iniţială 

(unii specialişti o numesc situaţie-sursă) şi situaţia propusă pentru tratare (numită şi situaţie-ţintă). Pentru 

aceasta studentul trebuie să fie conştient de resursele pe care le posedă. El trebuie să ştie cum să le reactiveze 

şi să le mobilizeze. În sfârşit, el trebuie să poată justifica condiţiile care îi permit să reutilizeze resursele în 

contexte noi.  

Capacitatea de recontextualizare a resurselor nu apare de la sine; ea trebuie învăţată. Cadrul didactic trebuie 

să ghideze studentul în formarea acestei capacităţi: 

 prin plasarea studentului într-o varietate de contexte (situaţii-sursă) şi acordarea sprijinului în identifi-

carea elementelor comune ale situaţiilor şi formularea condiţiilor de aplicare sau reutilizare a resurse-

lor utilizate în contextele propuse; 

 prin plasarea studentului în mai multe situaţii-ţintă şi acordarea sprijinului în reperarea elementelor 

comune ale situaţiilor (sursă şi ţintă) şi prin activarea resurselor potrivite pentru tratarea acestor situaţii. 

Din punctul de vedere al dimensiunilor structurale ale învăţării experenţiale, recontextualizarea reprezintă 

transformarea informaţiilor. Din perspectiva etapelor de formare a competenţei, recontextualizarea coincide 

cu etapa de integrare a resurselor şi cu etapa de adaptare la situaţii noi. 

 În Figura 1 este prezentat modelul generalizat de formare/dezvoltare a competenţelor. 
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Fig.1. Modelul generalizat de formare/dezvoltare a competenţelor. 
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