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Tendinţele recente de dezvoltare socioumană şi tehnico-ştiinţifică determină nevoia de perfecţionare a sistemelor 

educaţionale. Interesul şi implicarea angajatorului în procesul educaţional universitar, prin expectanţele referitoare la 
pregătirea specialiştilor, a determinat creşterea interesului faţă de formare în funcţie de necesităţile societăţii prezente şi 
viitoare. Tendinţele de dezvoltare a învăţământului superior reflectă axarea pe dimensiunea prospectivă. În baza investi-
gaţiilor şi analizelor realizate de noi, constatăm că implementarea dimensiunii prospective în educaţie constituie un pas 
important în dezvoltarea ştiinţelor educaţiei. 

Cuvinte-cheie: educaţie, educaţie prospectivă, competenţă prospectivă, schimbare, anticipare, planificare, direcţio-
nare, demers, model pedagogic. 

 

IMPLEMENTATION OF PROSPECTIVE TRENDS IN UNIVERSITY EDUCATION 

The recent tendencies of socio-human and technical-scientific development determines the need of improvement  

in the educational system. The interest and the involvement of the employer in the educational universitary process, 

through the expectancies regarding the training of the specialists, determined the rise in the interest towards the formation 

in relation to the necessities of nowadays and future society. The tendencies in the development of the higher education 

reflect the focus on the prospective dimension. On the basis of our researches and surveys, we established that imple-

menting the prospective analysis in education constitutes an important step in the development of educational studies. 

Keywords: education, prospective trends, competence prospective, challenge, anticipation, planning, targeting, step, 

model pedagogy. 
 
 

Schimbările geopolitice majore din ultimii ani şi conştientizarea nevoii de dezvoltare justă şi durabilă au 
potenţat problema privind globalizarea şi efectele ei. Ţările dezvoltate au fost preocupate de perfecţionarea 
sistemelor de educaţie, astfel încât acestea să fie în pas cu tendinţele de dezvoltare socioumană şi tehnico-
ştiinţifică. Transmiterea şi menţinerea acestei percepţii de la personalităţile implicate în deciziile politice la 
benefeciarii educaţiei, în special spre mediul universitar, au generat aplicarea unor tactici şi strategii moderne, 
care în scurt timp devin practici internaţionale, viabile de implementat în majoritatea ţărilor în curs de dezvol-
tare, dominate de principiile edificării statului de drept şi creşterii economice durabile. 

Schimbarea în învăţământ, raportată la noua dinamică a fenomenului social, solicită o abordare din per-
spectivă viitorologică şi globală. În această ordine de idei, educaţia prospectivă necesită a fi privită ca un 
fenomen multilateral, prin care învăţământul trebuie să asimileze schimbarea, dar şi să garanteze formarea 
capacităţilor de gestiune a schimbării pentru beneficiarii studiilor, indiferent de domeniul profesional. Cerce-
tări care abordează diverse aspecte prospective au fost realizate în domeniul planificării, afacerilor, studiilor 
de mediu, economiei [5], politicii. Concluziile acestor cercetări se referă la o analiză a situaţiei prezente şi 
constituie o încercare de a anticipa consecinţele de viitor în aceste domenii.  

Termenul prospectiv, introdus de filosoful francez G.Berger [2, p.11] spre sfârşitul sec.XX, semnifica 
iniţial o atitudine, caracterizată prin necesitatea de a lua decizii întemeiate, luându-se în considerare nu doar 
consecinţele situaţiei trecute sau exigenţele momentului prezent, ci şi implicaţiile acestor decizii în timp. 

Educaţia prospectivă se referă la proiectarea, organizarea şi structurarea demersurilor instructiv-forma-
tive în concordanţă cu trăsăturile definitorii ale societăţii viitorului. Eforturile de anticipare a specificului 
condiţiilor socioculturale de existenţă presupun a proiecta societatea viitorului, exprimă necesitatea unei 
racordări a educaţiei de azi la lumea de mâine, fapt remarcat, încă din cele mai străvechi timpuri, în operele 
filosofilor [1]. 

Analizând documentele naţionale şi europene cu referire la dezvoltarea viitoare a învăţământului superior 
european, evidenţiem următoarele tendinţe majore:  

 promovarea interacţiunii între învăţământul superior şi economie, relevate în programele de învăţământ 

superior în domeniu; 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&tl=ro&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Planning&rurl=translate.google.md&usg=ALkJrhiZ9qIpwKBCuPYWu_GgdgEXyo7_pg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&tl=ro&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Economics&rurl=translate.google.md&usg=ALkJrhgIlhz84gr0HmhQTLg8RKvJ8O1W9A
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 asigurarea calităţii prin promovarea unor principii şi indicatori relevanţi, capabili să satisfacă cerinţele 

moderne ale educaţiei, în conformitate cu tendinţele mondiale de dezvoltare socioumană şi tehnico-

ştiinţifică; 

 promovarea accesibilităţii beneficiarilor educaţiei la învăţământul superior, precum şi a mobilităţii 

studenţilor/personalului academic pentru învăţarea permanentă în toate etapele vieţii;  

 dispersarea programelor de învăţământ superior în cicluri distincte;  

 consolidarea sistemului de credite şi recunoaşterea studiilor între instituţii, sectoare de învăţământ 

superior şi ţări în procesul de transfer al benefeciarilor de educaţie; 

 unificarea sistemelor de învăţământ şi adaptarea caracteristicilor de lizibilitate şi comparabilitate a 

calificărilor din învăţământul superior. 

Instituţiile de învăţământ superior tind să contribuie la dezvoltarea economiei locale, care, respectiv, va fi 

capabilă să ofere locuri de muncă pentru absolvenţi [4, cap. 7.3]. Tendinţele de dezvoltare a învăţământului 

superior reflectă axarea pe dimensiunea prospectivă, care reprezintă una dintre caracteristicile interne ale 

politicii educaţionale, prin care se „sublinază că activitatea de educaţie vizează întotdeauna o situaţie viitoare, 

potenţială, strategică, superioară celei prezente, actuale, conjucturale” [3, p.16].  

 Acest fapt ne-a determinat să analizăm comparativ un şir de documente universitare, precum şi curricula 

la specialităţile Psihopedagogie şi Tehnologii informaţionale, pentru a evidenţia nivelul de axare pe dimen-

siunea EP. În acest mod am urmărit să evidenţiem în ce măsură este prezentă în curricula univesitară dimen-

siunea prospectivă: anticipare, planificare şi direcţionare. Analiza rezultatelor le propunem în diagrama de 

mai jos: 

 
Fig.1. Axarea curricula pe competenţe prospective. 

 

În curricula la Tehnologii Informaţionale pot fi identificate 35% obiective de nivelul I, pe când în curri-

cula la Psihopedagogie – 27,5%. La nivelul II evidenţiem 39% în ambele curricula. Diferenţele între cele 

două curricula se manifestă mai pregnant la obiectivele de nivelul 3, în curricula la Psihopedagogie sunt 

33%, dintre care 17% evidenţiază una dintre componentele competenţei prospective, pe când la Tehnologii 

Informaţionale – 26%, dintre care 13% sunt axate pe obiectivul de planificare.  

În urma analizei curricula la Psihopedagogie şi la Tehologii Informaţionale la nivel de obiective s-a con-

statat următoarele: 

 lipsa corelaţiei dintre obiectivele propuse la nivel general cu obiectivele de referinţă; 

 lipsa obiectivelor care reflectă orientarea spre dezvoltarea finalităţilor prospective ale educaţiei, de 

genul: să anticipe, să direcţioneze; 

 prezenţa obiectivelor care reflectă orientarea spre dezvoltarea finalităţii prospective (planificare): să 

planifice, să propună, să elaboreze, atât la nivel de obiective generale, cât şi la nivel de obiective de 

referinţă. 

Atât axarea în curricula pe dimensiunea prospectivă, cât şi formarea competenţelor prospective este deter-

minată de dinamica socială din ultimele decenii şi de provocările lumii contemporane, faţă de care domeniul 

educaţiei nu poate rămâne indiferent.  

Prin datele evidenţiate ca urmare a analizei curricula se confirmă faptul că necesită a fi implementate mo-

dificări în curricula sub aspect de proiectare a finalităţilor prospective. Altfel, ne propunem doar realizarea 

unor paşi în atingerea finalităţilor, însă, realmente, realizăm altceva. Pe de altă parte, prin curricula la Psiho-
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pedagogie nu se formează integral competenţele prospective de bază, mai curând putem să spunem că e doar 

o tendinţă în dezvoltarea planificării strategice, pe când anticiparea şi direcţionarea sunt omise sau scăpate 

din vedere.  

Răspunsurile cadrelor didactice din cadrul aceloraşi facultăţi au evidenţiat faptul că: 
 în general, în activitatea de predare, cadrele didactice sunt orientate spre dezvoltarea competenţelor 

prospective, chiar dacă în anumite cazuri o fac mai degrabă intuitiv, fără o planificare prealabilă a 
acestora în curriculum; 

 anticiparea finalităţilor şi axarea pe dezvoltarea competenţei de planificare.  
Analiza răspunsurilor şi discuţiile cu profesorii ne-au permis să identificăm şi dificultăţile cu care se 

confruntă aceştia în proiectarea competenţei prospective. Astfel, se observă necesitatea axării accentuate  
pe dimensiunea prospectivă. Această acţiune a fost realizată prin implementarea Modelului pedagogic al 
educaţiei prospective. Funcţionalitatea modelului este favorizată de procesul de monitorizare şi evaluare 
care, în esenţă, are drept scop eficientizarea procesului educaţional universitar, proces care are drept finalitate 
formarea personalităţii prospective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. MODELUL pedagogic al educaţiei prospective. 
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Educaţia urmăreşte dezvoltarea unor calităţi umane şi explorarea orizonturilor, este orientată predominant 

spre pregătirea pentru viaţă. Activitatea educaţională este dinamică şi flexibilă în acelaşi timp, ea stimulează 

idealul fiinţei umane exprimat prin „a fi şi a deveni”. Educaţia realizată în cadrul universitar trebuie să des-

chidă tuturor dimensiuni noi ale existenţei, să dezvolte toate tipurile de competenţe şi domenii de acţiune, să 

favorizeze toate formele de dezvoltare a personalităţii pentru a fi pregătit prospectiv de a face faţă cerinţelor 

pieţei muncii. 

Educaţia prospectivă reprezintă o dimensiune educaţională, care are drept scop formarea unei persona-

lităţi capabile să se adapteze situaţiilor şi cerinţelor de mâine, în baza analizei situaţiei prezente şi în funcţie 

de experienţa trecută.  

În structura Modelului pedagogic al EP sunt incluse: 

 fundamente teoretice – partea I a modelului, reprezentată prin: 1) caracteristicile EP; 2) funcţiile EP şi 

3) principiile EP; 

 fundamente praxiologice – partea II a Modelului axat pe curricula.  

Demersul infuzional valorifică EP prin infuzionarea ei în curricula universitară.  

Demersul disciplinar valorifică EP prin axarea pe curriculumul la EP, ca disciplină autonomă.  

Atât fundamentele teoretice, cât şi cele praxiologice, se sprijină pe caracterul integrator în formarea/  

dezvoltarea personalităţii prospective:  

 prin curriculumul EP, aplicat după demersul autonomiei, reprezentat prin: 1) obiectivele EP; 2) conţi-

nuturile EP şi 3) tehnologii educaţionale şi 

 prin curricula disciplinară universitară, aplicată prin demersul infuzionării, reprezentată prin 1) obiec-

tive disciplinare; 2) conţinuturi şi 3) tehnologii educaţionale. 

Necesitatea implementării dimensiunii Educaţia prospectivă în cadrul universitar este determinată de 

imperativele: 

1. Politice. Adoptarea documentelor naţionale referitoare la orientarea şi pregătirea personalităţii pentru 

viitor (importanţa strategică a educaţiei prospective are la bază obiectivul major al politicii educaţionale a 

Republicii Moldova, şi anume: racordarea calităţii şi nivelului învăţământului naţional la standardele europene). 

2. Social-economice. Segregarea prospectivă pe piaţa muncii, discrepanţele dintre competenţele necesare 

şi pregătirea profesională oferită de studiile universitare sunt condiţionate, în mare măsură, de cerinţele 

societăţii şi de politica educaţională existentă. Aceste fenomene afectează serios dezvoltarea durabilă a ţării. 

Drept strategie de depăşire a situaţiilor menţionate se propune reorganizarea procesului educaţional. Această 

reorganizare prevede o nouă organizare valorică a necesităţilor umane prin ierarhizarea valorică şi semnifica-

tivă a competenţelor care vor contribui la atingerea idealului educaţional. Dezvoltarea socioeconomică dura-

bilă presupune valorificarea potenţialului uman. 

3. Psihosociale. Transformările socioeconomice globale şi schimbările accelerate la nivel naţional consti-

tuie provocări serioase pentru umanitate. Pe de o parte, în societate apare necesitatea implicării active în 

viaţa politică, socioeconomică şi culturală; pe de alta parte, ritmul accelerat al schimbărilor, problematica 

lumii contemporane generează situaţii de disconfort psihosocial pentru indivizi. Pregătirea personalităţii 

pentru a face faţă ritmului accelerat al schimbărilor va ajuta persoanele să depăşească conflictele interne, va 

determina creşterea adaptabilităţii şi dezvoltarea creativităţii etc. 

4. Pedagogice. Reevaluarea şi ajustarea procesului educaţional la realităţile vieţii şi la tendinţele contem-

porane de dezvoltare se poate realiza mai eficient prin intermediul educaţiei prospective, procesul având 

drept scop formarea personalităţii prospective. Pentru asigurarea eficienţei educaţiei prospective, procesul 

trebuie proiectat şi realizat la nivel teoretic şi practic. 

Din perspectiva acestor consideraţii, trebuie să specificăm faptul că cel mai important lucru este ca bene-

ficiarii educaţionali să conştientizeze necesitatea educaţiei prospective atât pentru universitate, cât şi pentru 

sine, să fie interesaţi de a avea performanţe înalte, să fie preocupaţi de pregătirea profesională la un nivel de 

calitate superior, să fie capabili să provoace schimbări şi să se adapteze schimbărilor. 

În acest sens, cele mai importante strategii de motivare a studenţilor în favoarea tematicii prospective sunt: 

 la nivel profesional – formarea profesională pentru a face faţă cerinţelor actuale şi de viitor ale pieţei 

muncii şi ale societăţii, EP revenindu-i rolul de a răspunde schimbărilor la nivelul pieţei muncii; 

 la nivel personal – înţelegerea mecanismelor de dezvoltare a abilităţilor de identificare a alternativelor 

în situaţii problematice, anticiparea consecinţelor acţiunilor personale, evaluarea şi gestionarea riscurilor. 
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Organizarea eficientă a procesului educaţional sub aspectul dimensiunii prospective necesită valorificarea 

unor momente importante, prin prezentarea conţinuturilor în legătură cu realitatea:  

 de la nivelul local la cel global;  

 de la perspectiva personală la cea colectivă;  

 de la emoţional la raţional. 

Se recomandă ca subiectele pentru dezbateri: 

 să permită analiza perspectivei temporale tridimensionale a problemei: trecut - prezent – viitor;  

 să animeze procesul discuţiei (să conţină elemente controversate);  

 să realizeze analize comparative (analiza problemei abordate în diferite ţări şi din diferite perspective – 

politică, economică, culturală şi filosofică).  

La etapă de formare (din perspectivă curriculară), bazată pe metodologia instruirii interactive şi pe 

metodele de previziune, pentru grupul-ţintă s-au creat următoarele condiţii experimentale: 

 analiza problemei în sistem; 

 abordarea transdisciplinară a conţinutului. 

Experimentul în ansamblu, precum şi activităţile desfăşurate în cadrul seminarelor, au avut drept scop 

formarea competenţelor prospective la studenţii pedagogi şi psihologi în devenire.  

Delimitarea etapelor şi, respectiv, a produselor educaţiei prospective permite organizarea cât mai eficientă 

a procesului educaţional: proiectarea obiectivelor operaţionale, selectarea metodelor şi a conţinuturilor cores-

punzătoare. Astfel, în cadrul unui curs integrat, instituţionalizat, există mai multe oportunităţi de realizare a 

obiectivelor propuse, în special a celor axate pe formarea competenţelor prospective ale studenţilor. 

Componentele de bază ale experimentului se axează pe: 

 anticiparea problemelor şi tendinţelor dezvoltării prin intermediul educaţiei prospective; 

 anticiparea, analiza şi minimalizarea riscului; 

 elaborarea planului de dezvoltare personală şi profesională; 

 formarea competenţelor prospective la studenţii de la specialităţile Pedagogie şi Psihologie. 

În această ordine de idei, Modelul pedagogic al educaţiei prospective a fost argumentat şi validat de expe-

rimentul pedagogic realizat. Modelul are drept scop formarea competenţelor prospective. Astfel, conţinutul 

educaţiei prospective şi metodele de formare sunt orientate în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate (obiec-

tivelor de referinţă). Prin acest Model beneficiarilor educaţiei li se oferă posibilitatea de a participa activ la 

procesul de învăţare şi de feedback în raport cu propriile performanţe. Finalităţile propuse sunt definite la 

nivelul interferenţei cunoştinţelor, atitudinilor şi abilităţilor academice şi sociale.  

Comparând rezultatele înregistrate în cazul variabilei dependente (competenţa prospectivă) din etapa pre-

testare şi posttestare, constatăm că s-au produs anumite modificări, semnificative statistic. Ilustrarea grafică a 

rezultatelor este dată în Figura 3. 
 

 
Fig.3. Nivelul de formare a competenţelor prospective la disciplina Educaţia prospectivă (pretest/posttest). 

 

Analizând datele experimentale cu referire la nivelul de formare a competenţelor prospective la disciplina 

Educaţia prospectivă observăm un nivel diferit de formare a acestora. Astfel, la nivelul I competenţa anti-

cipare a crescut de la 47% la 71% (specialitatea Psihologie) şi, respectiv, de la 54% la 70% (specialitatea 
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Psihopedagogie). La nivelul II această competenţă a crescut de la 31% la 58% (specialitatea Psihologie) şi  

de la 40% la 49% (specialitatea Psihopedagogie), iar la nivelul III a crescut de la 0% la 12% (specialitatea 

Psihologie) şi de la 0% la 11% (specialitatea Psihopedagogie). 

La competenţa planificare se observă o creştere la nivelul I de la 48% la 79% la specialitatea Psihologie 

şi, respectiv, de la 43% la 71% la specialitatea Psihopedagogie. Este de menţionat că în faza iniţială compe-

tenţa planificare a fost identificată la 12% dintre studenţii de la specialitatea Psihologie şi la 13% dintre stu-

denţi de la specialitatea Psihopedagogie. La faza finală nivelul a crescut până la 20% (specialitatea Psiho-

logie) şi, respectiv, 17% (specialitatea Psihopedagogie). Trebuie să recunoaştem că aşteptările noastre cu 

referire la nivelul competenţei de planificare au fost mult mai mari decât rezultatele înregistrate de fapt. 

Aşteptările noastre s-au sprijinit pe faptul că procesul educaţional, în urma analizei curricula universitară la 

aceste specialităţi, indica o axare directă pe această competenţă. 

Competenţa direcţionare a cunoscut aceeaşi creştere ca şi competenţa anticipare, cu mici deosebiri. 

La specialitatea Psihopedagogie, comparativ cu specialitatea Psihologie, la nivelul III se observă o creştere 

în special la competenţa anticipare şi mai puţin la competenţa direcţionare.  

La sfârşitul experimentului, subiecţii au fost rugaţi să răspundă la întrebarea: Cum credeţi, cine ar putea fi 

beneficiarii acestui curs? Studenţii consideră necesară introducerea cursului „Educaţie prospectivă” la toate 

specialităţile, argumentând că este o disciplină transdisciplinară, utilă beneficiarului educaţional în formarea 

sa personală şi profesională de perspectivă. 

În concluzie putem menţiona următoarele: 

 condiţiile psihopedagogice create (implementarea MODULULUI educaţiei prospective) au contribuit 

la o creştere a nivelului de formare a competenţelor prospective de la nivelul I şi II la etapa de consta-

tare la nivelul II şi III la etapa de formare; 

 formarea competenţelor prospective de nivelul III a fost înregistrată la aproximativ 20% dintre subiecţii 

experimentului formativ. 

Astfel, prin axarea pe dimensiunea prospectivă în mediul universitar se vor utiliza concepte, instrumente 

şi procese care să permită studenţilor să gândească creativ şi pe termen lung. Dimensiunea prospectivă îl va 

ajută pe student: 

 să conceptualizeze mai corect şi mai durabil viitorul uman;  

 să dezvolte competenţe în explorarea viitorului probabil şi preferat;  

 să determine dinamica şi influenţa prin care beneficiarul formează un viitor alternativ;  

 să elaboreze un plan de acţiuni în vederea proiectării unui viitor mai bun. 

 Psihologia dezvoltării susţine ideea că finalitatea formării competenţelor prospective nu se realizează 

doar în cadrul universitar, dar se produce pe tot parcursul vieţii. Pornind de la această premisă, constatăm că 

formarea competenţelor prospective constituie un proces îndelungat de acţiuni, care durează în timp şi poate 

fi evaluată peste ani, în funcţie de succesul integrării absolventului în câmpul muncii, de capacităţile acestuia 

de a se adapta la schimbări şi de a face faţă provocărilor sociale. 
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