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SUMAR

Scopul studiului a fost de a examina experiențe de formare a competenței de a învăța să înveți și 
perspectivele de dezvoltare în contextul provocărilor societății contemporane.

În acest sens, am analizat documente de politici, studii, cercetări realizate la nivel internațional 
cu privire la formarea competenței de a învăța să înveți. S-a constatat că învățarea este consid-
erată una dintre prioritățile înscrise în Agenda Educație 2030 (ODD 4 din Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă a ONU), dar și una dintre cele 10 tendințe de dezvoltare a educației (Europe-
an Political Strategy Centre); prin urmare, a învăța să înveți devine cea mai importantă aptitudine 
necesar de format elevilor astăzi. 

Învățarea de a învăța a fost identificată ca un domeniu în care este important să se elaboreze indica-
tori pentru monitorizarea sistemelor naționale de educație din Europa. Aceasta fiind legată de per-
formanța școlară, cadrul european propune o structură clar definită a acestei competențe la nivel 
de formare, dar și la nivel de evaluare, abordând dimensiunile: afectivă, cognitivă și metacognitivă. 

Competența de a învăța să înveți are un statut transversal. Este specifică pentru toate ariile cur-
riculare și necesară pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Presupune în formarea sa acțiunea și 
reflecția pentru a realiza schimbări personale și profesionale. Recomandarea Consiliului UE din 22 
mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pentru tot parcursul vieții propune o preciza-
re/actualizare a competențelor-cheie. Astfel, competența de a învăța să înveți este configurată în 
competențe personale, sociale și de a învăța să înveți. Structura acestei competențe-cheie are la bază 
trei domenii/zone: personală, socială și a învăța să înveți, cu componentele și descriptorii specifici. 

Considerată un indicator al calității și al eficienței educației, competența de a învăța să înveți se 
regăsește printre abilitățile școlare supuse evaluării internaționale prin testele PISA. În acest 
sens am examinat sistemele de învățământ ale unor țări ce au cele mai bune rezultate la eva-
luările PISA. 

Examinarea sistemului educațional din Finlanda prin prisma cadrului european privind compe-
tența de a învăța să înveți scoate în evidență aspecte precum: starea de bine, individualitatea ele-
vului, creativitatea, autonomia cadrului didactic, învățarea bazată pe fenomene, învățarea bazată 
pe proiecte.

Examinarea sistemului educațional din Estonia prin prisma cadrului european privind com-
petența de a învăța să înveți ne demonstrează că: se pune accent pe digitalizarea predării și 
învățării, autonomia profesorilor, necesitățile de formare ale elevilor, abordarea integrată 
transdisciplinar a curriculumului. 

Examinarea procesului educațional în Regatul Unit prin prisma cadrului european privind com-
petența de a învăța să înveți stabilim că un accent deosebit se pune pe motivația învățării, perso-
nalizarea învățării, implicare activă, respect și încredere, feedback. 

Sistemele educaționale din Finlanda, Estonia, Regatul Unit ne oferă modele de dezvoltare a 
competenței de a învăța să înveți. Examinate prin prisma cadrului european privind competența 
de a învăța să înveți, constatăm că aceste sisteme au bine fundamentată dimensiunea afectivă, 
adică motivația învățării și mediul de învățare. 
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Cadrul de referință al curriculumului din România ne oferă o perspectivă relevantă de dezvol-
tare a competenței de a învăța să înveți, prin conștientizarea acestui proces semnificativ pentru 
fiecare elev care progresează în învățare. Dar evaluările PISA înregistrează rezultate mici pentru 
elevii din România. Astfel, deducem că la nivel de practici educaționale nu s-au schimbat multe 
lucruri. 

Analiza documentelor de politici din Republica Moldova demonstrează că competențele specifice 
ale curriculumului disciplinar contribuie în mare măsură la dezvoltarea competenței de a învăța să 
înveți. Totuși, nu există strategii concrete de formare și nici de evaluare a acestei competențe.

Analiza procesului educațional din Republica Moldova în baza cadrului european al competenței 
a învăța să înveți, prin prisma opiniei elevului, ne demonstrează că, de fapt, la nivelul practici-
lor educaționale nu s-au înregistrat schimbări. Motivația pentru învățare se realizează prin note, 
metodele didactice sunt axate pe memorare, conținuturile curriculare nu sunt legate de practică, 
tehnologiile informaționale sunt puțin implementate, testările standardizate evaluează capacitățile 
de cunoaștere ale elevului. 

Evaluările PISA constată că rezultatele elevilor din Republica Moldova rămân a fi mult mai mici 
decât punctajele medii în țările OECD. Performanțele scăzute la testele PISA sunt o consecință 
a practicilor de învățare reproductive, aplicate pe larg în învățământul general. 

Studiul realizat de UNICEF și OECD constată că practicile didactice din Moldova diferă de cele inter-
naționale, iar cadrele didactice din Moldova pun mai puțin accent pe metode care se concentrează 
pe satisfacerea nevoilor individuale de învățare ale elevilor și mai mult pe instruirea dirijată. 

Sondajele cu elevii demonstrează că aproape o treime din elevi (30%) consideră că școala for-
mează competența de a învăța să înveți în mică măsură sau deloc. Odată cu înaintarea pe niveluri 
educaționale, se constată o reducere substanțială a părerii elevilor privind nivelul de formare 
a competenței de a învăța să înveți, adică ceea ce școala le formează. În baza acestor analize 
constatăm că promovarea în practicile didactice a paradigmei de învățare mecanică în defa-
voarea învățării conștiente rămâne a fi o problemă a sistemului de învățământ din Republica 
Moldova. 

În condițiile actuale de dezvoltare a educației, eficiența școlară trebuie legată de competența 
de a învăța să înveți. Sunt necesare mecanisme concrete de monitorizare a implementării politicilor 
educaționale la toate nivelurile de învățământ. În Republica Moldova ar putea fi implementat un 
model de structurare a finalităților procesului de învățământ în termeni de competenţe-cheie, printre 
care și competența de a învăța să înveți, corelat pe nivelurile şi ciclurile şcolare ale sistemului de 
învăţământ: preșcolar, primar, gimnazial, liceal. 

Este imperios necesară accentuarea dimensiunii afective prin elaborarea și implementarea unor 
modele concrete de dezvoltare a motivației pentru învățare la toate disciplinele școlare. Proiecta-
rea activităților didactice în care să creăm condiții de stimulare a învățării. Schimbarea accen-
telor în formarea continua a cadrelor didactice. Organizarea formărilor modulare pe teme mici. 
Promovarea pe larg în școli a mentoratului. 

În consens cu cele examinate, constatăm că cadrele didactice de la toate ariile curriculare și 
treptele de învățământ trebuie să monitorizeze formarea competenței de a învăța să înveți, ca o 
strategie generală de formare – dezvoltare a personalității elevului.
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INTRODUCERE

În general, educaţia este considerată un sistem inert, deoarece sunt necesare perioade lungi 
pentru ca îmbunătăţirile în sistemele educaţionale să se manifeste în nivelul de alfabetizare fun-
cţională, performanţe școlare, abilităţi pe piaţa muncii și competitivitatea economică în general, 
ne indică Strategia naţională de dezvoltare Moldova 2030. 

Conform rezultatelor Programului pentru Evaluare Internaţională a Elevilor (PISA), Republica 
Moldova rămâne departe de rezultatele ţărilor din Organizaţia pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OECD). Dar asigurarea condiţiilor care să conducă la rezultate relevante și eficiente 
ale învăţării, în contextul dezvoltării durabile și al adaptării la provocările societale, este o prio-
ritate strategică la nivel de stat. 

Competențele secolului XXI se concentrează pe gândirea de ordin superior, rezolvarea proble-
melor, comunicarea eficientă, învățarea autodirecționată și colaborativă – competențe cerute 
de o societate digitală globală. În condițiile unor schimbări atât de dinamice și de profunde, se 
consideră că numai învăţarea permanentă poate induce îmbunătăţirea performanţelor în orice 
domeniu de activitate. Învăţarea a constituit și constituie o temă de reflecţie și de interes major 
pentru elevi, profesori, părinţi, dar și pentru întreaga societate. Deși studiată în diverse cercetări, 
rămâne un univers insuficient explorat, fiind influenţată profund și continuu de ritmul dezvol-
tărilor societale. 

Formarea competențelor-cheie este o prerogativă, un obiectiv general al școlii contemporane, 
care să-i ajute pe viitorii absolvenți să se integreze mai uşor pe piaţa muncii, se facă față noilor 
provocări. Memorandumul privind învăţarea permanentă (2000), Recomandarea privind compe-
tenţele-cheie pentru învăţarea permanentă (2006), Programul OECD pentru evaluarea elevilor 
PISA (2006) ș.a. scot în evidență semnificația competenței-cheie a învăţa să înveţi. 

În studiile europene competența de a învăța să înveți este considerată un indicator al calității și 
eficienței educației și se regăsește printre abilitățile școlare supuse evaluării internaționale prin 
testele PISA. 

Modelele strategice de implementare a competenței de a învăța să înveți la nivel internațional se 
prezintă a fi relevante și pentru învățământul din Republica Moldova. Valoarea și necesitatea 
formării competenței de a învăța să înveți devine esențială atât pentru a face față provocărilor 
societale, cât și pentru a ne asigura demnitatea personală și profesională. Formarea acestei 
competențe este de o importanță majoră, dar, totodată, ne întrebăm care este calitatea formării 
acestei competențe în condițiile înaintate școlii de societate.

În 2018 Consiliul European a revizuit Cadrul european de referință privind competențele-cheie 
pentru învățarea pe tot parcursul vieții1. Astfel, competența de a învăța să înveți este restructu-
rată în competența personală, socială și de a învăța să înveți. Această competență presupune 
bunăstare personală, colaborare socială și management al învățării; adaptabilitatea personală la 
nou, comunicare eficientă și gândire critică a ceea ce învață. Constatările realizate ne orientează 
spre noi perspective de dezvoltare a procesului de învățare la nivel național.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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Prin urmare, se impune la moment o analiză și o reflecție la următoarele întrebări: 

- Cât de eficientă se prezintă învățarea, în general, și formarea competenței de a învăța să 
înveți, în special?

- În ce condiții pedagogice se produce formarea competenței de a învăța să înveți?
- Care sunt actualmente instrumentele formări competenței de a învăța să înveți?
- Ce modele eficiente și ce strategii ale învățării de succes trebuie promovate și valorificate 

în practică etc., care să conducă la formarea competenței de a învăța să înveți?

Astfel, formarea competenței-cheie a învăța să înveți este o prerogativă, un obiectiv general al 
școlii contemporane, care să-i ajute pe viitorii absolvenți să se integreze mai uşor pe piaţa mun-
cii, se facă față noilor provocări.

Scopul studiului: examinarea experiențelor de formare a competenței de a învăța să înveți și per-
spectivele de dezvoltare în contextul noilor provocări ale societății contemporane.

Obiective:

- Analiza documentelor de politici, studii, cercetări realizate la nivel internațional pe baza 
exemplelor unor țări cu privire la formarea competențelor-cheie, în general, și a compe-
tenței de a învăța să înveți, în mod special

- Compararea modelelor internaționale de dezvoltare a competenței-cheie a învăța să înveți
- Examinarea documentelor de politici, a studiilor naționale cu privire la formarea compe-

tențelor-cheie și a competenței de a învăța să înveți
- Sinteza datelor și formularea recomandărilor privind formarea competenței de a învăța să 

înveți în contextul provocărilor societale 

Metodologia studiului a urmat ordinea logică de documentare științifică, generalizare teoreti-
că, analiză cantitativă, calitativă și sinteza datelor, formularea constatărilor și a recomandărilor 
practice.

Demersul cercetării a inclus:

- analiza documentelor strategice la nivel internațional cu privire la cadrul structural de 
referință al competenței de a învăța să înveți (Recommendation of the European Parlia-
ment and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning; 
Bryony Hoskins and Ulf Fredriksson, Learning to Learn: What is it and can it be mea-
sured? 2008);

- determinarea perspectivelor de dezvoltare a competenței de a învăța să înveți OECD 
2030 și a cadrului structural de formare a competențelor personale, sociale și de a învăța 
să înveți, cu explicarea detaliată a fiecărei componente (F. Caena, Developing a European 
Framework for the Personal, Social & Learning to Learn Key Competence, 2019); 

- examinarea și compararea modelelor internaționale de dezvoltare a competenței-cheie a 
învăța să înveți: Finlanda, Estonia, Regatul Unit, Franța, România;

- analiza documentelor naționale (Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030”, Ca-
drul de referință al Curriculumului Național, curricula disciplinare, Standardele de efi-
ciență a învățării, Referențialul de evaluare etc.);

- compararea rezultatelor elevilor din Republica Moldova la testele PISA–2018 în compa-
rație cu cele ale elevilor din Estonia, Franța, România;
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- explorarea studiilor OECD cu privire la educația în R. Moldova și a studiilor naționale cu 
privire la formarea de competențe. 

Structura studiului include: sumar, introducere, trei capitole, constatări și recomandări, repere 
bibliografice. 

În Introducere sunt prezentate actualitatea și importanța temei de cercetare, scopul și obiecti-
vele, metodologia și demersul studiului. 

Capitolul I, Cadrul conceptual al competenței de a învăța să înveți, analizează contextul pro-
vocărilor societale și conceptul de învățare. În contextul noilor provocări societale, sunt exami-
nate documentele de politici internaționale ce vizează cadrul conceptual al competenței-cheie 
a învăța să înveți. Este prezentată perspectiva OECD privind competența de a învăța să înveți.

Capitolul II, Modele internaționale de dezvoltare a competenței de a învăța să înveți, exami-
nează și compară modelele internaționale de dezvoltare a competenței de a învăța să înveți pe 
exemplul Finlandei, Estoniei, Regatul Unit și România. Examinate prin prisma cadrului european 
al competenței de a învăța să înveți, constatăm că aceste modele au elemente comune bine 
fundamentate, ce favorizează performanța școlară. 

Capitolul III, Dezvoltarea competenței de a învăța să înveți în Republica Moldova, examinează 
documente de politici, studii naționale cu privire la formarea competențelor-cheie și a compe-
tenței-cheie de a învăța să înveți la nivel național. Se analizează procesul educațonal din Republica 
Moldova prin prisma cadrului european al competenței de a învăța să înveți. Sunt prezentate 
sondaje internaționale privind educația în Republica Moldova, dar și viziunea elevilor privind 
formarea competenței de a învăța să înveți. 

Concluzii și recomandări: Sinteza datelor cu caracter teoretic a permis să formulăm recoman-
dările privind formarea competenței de a învăța să înveți în contextul provocărilor societale la 
nivel național și să constatăm unele neajunsuri ale sistemului educațional. Exemplele de bune 
practici din Finlanda, Estonia, Regatul Unit și România sunt relevante și pentru sistemul edu-
cațional din Republica Moldova. 
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Capitolul  I
CADRUL CONCEPTUAL AL COMPETENȚEI 

DE A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI

1.1. Provocările societății contemporane și 
competența de a învăța să înveți

Învățarea a fost și este o problemă extrem de actuală și de importantă, deoarece reprezintă 
activitatea esențială a vieții întregi. Procesul de învățare capătă însemnătate, iar o învățare efi-
cientă nu mai este cea axată pe memorare, ci pe dezvoltarea unor procese cognitive superioare, 
condiționând dezvoltarea strategiilor proprii de învățare. 

Dinamica socială a ultimelor decenii a adus în fața lumii contemporane o serie de provocări, 
pe care domeniul educației nu le poate neglija, printre care menționăm: ritmul dezvoltării cu-
noașterii, interdependenţa mondială, presiunea economică și incertitudinea socială, dezvolta-
rea tehnologiilor informaționale. În condițiile unor schimbări atât de profunde, se consideră că 
numai învăţarea permanentă poate induce îmbunătăţirea performanţelor în orice domeniu de 
activitate. 

Sistemele educaţionale trebuie să răspundă schimbărilor survenite şi noilor provocări legate de 
aceste schimbări, subliniază cercetătorul L. Ciolan, în condiţiile când însuşi conceptul de învăţare 
a căpătat noi semnificaţii2. Învăţarea, în calitate de activitate umană fundamentală și element 
central al procesului de învăţământ, are un scop propriu și presupune, „din punct de vedere 
pedagogic, activitatea proiectată de cadrul didactic pentru a determina schimbări comporta-
mentale la nivelul personalităţii elevilor prin valorificarea capacităţii acestora de dobândire a 
cunoștinţelor, a deprinderilor, a strategiilor și a atitudinilor”3. Autorul Illeris Knud4 consideră că 
învăţarea include un set extins și complicat de procese și trebuie să abordeze toate aspectele 
care influenţează și sunt influenţate în acest proces. Învăţarea școlară este procesul de formare 
a personalităţii la bază căruia stă ceea ce învaţă și devine elevul. Conţinuturile educaţionale con-
tribuie la formarea/dezvoltarea de abilităţi, atitudini, valori, dar rezolvarea de situaţii/contexte 
cu semnificaţie profundă socială dezvoltă la nivel cognitiv o funcţionalitate personală generală, 
care și contribuie la transformarea cunoașterii și la devenirea personală. 

Agenda Educație 2030 consideră învățarea ca fiind scopul esențial al educației, unde curriculu-
mul devine un pilon și o platformă pentru realizarea oportunităților de învățare relevante, ce ar 
conduce la stiluri de viață și dezvoltare durabile (ODD 4)5.

La sfârșitul anului 2019, Comisia Europeană a publicat o analiză, efectuată de EPSC (Europe-
an Political Strategy Centre) pe tema: 10 trends transforming education as we know it6, conform 

2 L. Ciolan, Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iași: Polirom, 2008.
3 S. Cristea, Dicţionar de pedagogie. Chișinău-București: Editura „Litera”, 2000.
4 K. Illeris, Teorii contemporane ale învăţării. București: Editura „Trei”, 2014.
5 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000263831
6 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/227c6186-10d0-11ea-8c1f-01aa75ed71a1

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000263831
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/227c6186-10d0-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
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căreia educația se schimbă şi se transformă în continuare, fiind dependentă mai mult ca oricând 
de contextele social şi economic ale societăţii contemporane, iar tendințele orientează către 
continuitatea și personalizarea învățării. Astfel, a învăța să înveți devine cea mai importantă ap-
titudine necesar de format astăzi. 

Fiecare societate își are propriile provocări și presiuni configurate din intersecția marilor pro-
vocări ale lumii contemporan. Statele membre au fost invitate „să dezvolte furnizarea de compe-
tențe-cheie în politicile educaționale ca parte a strategiilor de învățare pe tot parcursul vieții”7. 
Competenţele-cheie cuprind trei aspecte ale vieţii: împlinirea personală şi dezvoltarea de-a lungul 
vieţii: cetăţenia activă şi incluziunea; angajarea în câmpul muncii: competenţele-cheie trebuie să 
asigure formarea capacităţii fiecărei persoane de a obţine o slujbă decentă pe piaţa forţei de 
muncă. 

În studiul realizat de către Bryony Hoskins și Ulf Fredriksson8, se menționează că întrebarea cu 
privire la modul de dezvoltare a competenței pentru învățarea pe tot parcursul vieții a ieșit în 
evidență la nivel de politică europeană la Lisabona în 2000, deoarece această competență a fost 
considerată crucială pentru strategia în interes economic și coeziune socială. Memorandumul 
privind învăţarea permanentă (2000), Recomandarea privind competenţele-cheie pentru înv-
ăţarea permanentă (2006), Programul OECD pentru evaluarea elevilor PISA (2006) ș.a. scot în 
evidență semnificația competenței-cheie de a învăţa să înveţi. 

În studiile europene (2006), statutul de competență-cheie al competenţei de a învăţa să înveţi 
este fundamentat pe trei aspecte: a) este un rezultat valorizat la nivelurile societal și individual, 
fiind asociat ideilor de „societate care funcţionează bine” și „viaţă de succes”; b) este un instru-
ment esenţial, fără de care învăţarea permanentă nu ar exista; c) este o competenţă importantă 
pentru toţi indivizii9. 

Competența de a învăţa să înveţi (2006) este definită drept abilitatea de a persevera în învăţare, 
de a-şi organiza propria învăţare, inclusiv prin managementul eficient al timpului şi al infor-
maţiilor, atât individual, cât şi în grup. Această competenţă include conştientizarea procesului 
şi nevoilor proprii de învăţare, identificarea oportunităţilor disponibile şi abilitatea de a depăşi 
obstacolele pentru a învăţa cu succes. A învăţa să înveţi îi determină pe cei care învaţă să por-
nească de la cunoştinţe şi experienţe de viaţă anterioare, astfel încât să poată utiliza şi aplica 
cunoştinţele şi abilităţile într-o varietate de contexte: acasă, la muncă, în educaţie şi formare. 

Competența de a învăța să înveți se referă la două mari aspecte: a dori să înveţi (a fi motivat) şi 
a şti cum să înveţi (strategii de învăţare). Motivația și încrederea sunt cruciale pentru formarea 
competenței de a învăța să înveți. Componentele aceste competențe sunt: cunoștințe (knowle-
dge); abilități (skills); atitudini (attitudes)10.

Competența de a învăța, în cadrul textelor Comisiei Europene (2008), conține elemente atât 

7 Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key 
competences for lifelong learning (2006/962/EC), disponibil la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2006.394.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2006%3A394%3ATOC, accesat la 
05.07.2021

8 Bryony Hoskins, Ulf Fredriksson, Learning to Learn: What is it and can it be measured? Luxembourg, 2008. 
9 Ministry of Education and Science, Republic of Bulgaria. National strategy for lifelong learning for the period 2014-

2020, as adopted with DCM No 12 of January 10, 2014, https://www.mon.bg/en/74, accesat la 27.07.2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2006.394.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2006%3A394%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2006.394.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2006%3A394%3ATOC
https://www.mon.bg/en/74
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din tradițiile sociale culturale, cât și din cele psihologice cognitive. Ceea ce putem vedea din 
definiția de mai sus este că ea conține atât dimensiuni afective, cât și cognitive10. Dimensiunea 
afectivă se referă la abilitățile sociale care pot fi văzute în definiție – relațiile de învățare, „moti-
vația”, „încrederea” și strategiile de învățare: „își organizează propria învățare, inclusiv printr-un 
management eficient al timpului și informațiilor”. Dimensiunile cognitive sunt menționate în de-
finiție în raport cu capacitatea de a „câștiga, procesa și asimila cunoștințe” și „capacitatea de 
a face față obstacolelor”. Definiția subliniază faptul că abilitățile combinate ar trebui să poată 
fi utilizate în multiple contexte diferite de către individ, evidențiindu-se natura transversală a 
învățării de a învăța.

Învățarea de a învăța a fost, de asemenea, identificată ca un domeniu în care este important să 
se elaboreze indicatori pentru monitorizarea sistemelor naționale de educație din Europa. Drept 
urmare a Cadrului european al competențelor-cheie, Învățarea de a învăța a fost introdusă în 
programa națională din Spania, Italia și Cipru. În alte țări europene, cum ar fi Portugalia, Austria, 
Finlanda și Anglia, acestea au concepte similare în curriculum. 

După emiterea acestor recomandări a fost desemnat un grup de experţi pentru a proiecta un 
cadru de evaluare a competenţei a învăţa să înveţi. (Expert Group set by the European Network 
of Policy Makers for the Evaluation of Education Systems, 2006). Cadrul este bazat pe supoziţia 
că „a învăţa să înveţi” conţine două dimensiuni: cognitivă şi afectivă. În 2008 CRELL a publicat un 
cadru revizuit pentru măsurarea competenţei de a învăţa să înveţi, care este folosit în prezent 
(CRELL, The new learning to learn framework, 2008) şi în care a fost adăugată o nouă dimensi-
une – metacogniţia.

Figura 1. Cadrul structural european al competenței de a învăța să înveți 

Sursa: Cadrul de referință al competenței de a învăța să înveți, adaptat în baza studiului realizat de către Bryony 
Hoskins și Ulf Fredriksson, Learning to Learn: What is it and can it be measured? 2008.

10 Bryony Hoskins, Ulf Fredriksson, Learning to Learn: What is it and can it be measured? Luxembourg, 2008. 

Dimensiunea afectivă este alcătuită din trei subdimensiuni:
- motivația învățării, strategii de învățare și orientarea către schimbare;
- conceptul de sine școlar și autoevaluarea,
- mediul de învățare.

Dimensiunea cognitivă se bazează pe patru subdimensiuni:
- identificarea unei propuneri;
- utilizarea regulilor;
- testarea regulilor și propunerilor;
- folosirea instrumentelor cognitive.

Dimensiunea metacognitivă care cuprinde trei subdimensiuni:
- sarcini (metacognitive) de monitorizare a problemei rezolvate;
- precizia metacognitivă;
- încredere metacognitivă.

Cadrul de referință al competenței de a învăța să înveți
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Cadrul şi instrumentul care a fost dezvoltat pentru evaluarea competenței de a învăţa să înv-
eţi a fost bazat pe patru instrumente naţionale: testul elaborat de Universitatea din Helsinki 
(Hautamäki et al., 2002), inventarul de învăţare permanentă eficientă (Effective Lifelong Lear-
ning Inventory – ELLI), dezvoltat de Universitatea din Bristol (Deakin-Crick, Broadfoot & Cla-
xton, 2004), testul de abilităţi transcurriculare, dezvoltat de Universitatea din Amsterdam (El-
shout-Mohr, Meijer, Oostdam & van Gelderen, 2004), şi testul de metacogniție, dezvoltat de 
Universitatea din Madrid (Moreno, 2002)11.

Testele internaționale, în special PISA, au fost analizate pentru a vedea dacă acestea acoperă 
definiția. Testele PISA realizate în anii 2000, 2003 și 2006 au fost analizate pentru a determina 
ce întrebări pot fi legate de subdimensiunile cadrului de a învăța să înveți. Chestionarele ne 
oferă următoarele rezultate.

Tabelul 1. Numărul de întrebări din chestionarea PISA legate 
de subdimensiunile cadrului de a învăța să înveți

Nr. ord. SubdimeNSiuNi ale cadrului PiSa - 2000 PiSa - 
2003

PiSa - 
2006

I.  Motivația învățării, strategii de învățare și 
orientarea către schimbare

8 6 8

II. Conceptul de sine școlar și autoevaluarea 1 3 2
III. Mediul de învățare 7 3 5
IV. Sprijinul perceput de la alte persoane 3 1 1
V. Relaționarea în învățare 1 1 1
VI. Total numărul de întrebări ce pot fi legate de a 

învăța să înveți
20 14* 17**

VII. Total numărul de întrebări din chestionarul 
studenților

41 38 37

* 7 întrebări cu referire la matematică
** 10 întrebări cu referire la științe 

Sursa: Tabel adaptat în baza studiului realizat de către Bryony Hoskins and Ulf Fredriksson, Learning to Learn: What is 
it and can it be measured? 2008.

După cum se poate vedea în tabelul 1, mai puțin de jumătate din întrebările din chestionarele 
studenților pot fi legate, într-un fel, de învățarea învățării.

Rezultatele descrise confirmă că aceste teste nu acoperă întreaga gamă de aspecte ale învățării 
de a învăța și tind doar să utilizeze întrebările afective ca variabile explicative pentru rezultatele 
testelor, mai degrabă decât o dimensiune a rezultatelor măsurabile. În cele din urmă, sunt pro-
puse direcții viitoare de cercetare pentru îmbunătățirea bazei conceptuale a testului european 
de învățare a învăța, care accentuează necesitatea unei cercetări interdisciplinare în acest dome-
niu12. 

Constatări: Învățarea de a învăța a fost identificată ca un domeniu în care este important să 
se elaboreze indicatori pentru monitorizarea sistemelor naționale de educație din Europa. În 

11 B. Hoskins, U. Fredriksson, Learning to Learn: What is it and can it be measured? Luxembourg, 2008.
12 B. Hoskins, U. Fredriksson, Learning to Learn: What is it and can it be measured? Luxembourg, 2008. 
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studiile europene (din perioada 2000-2010) statutul competenței de a învăța să înveți era fun-
damental. Cadrul european propune o structură clar definită a acestei competențe la nivel de 
formare (dimensiunea afectivă, cognitivă și metacognitivă), dar și la nivel de evaluare. Considerată 
un indicator al calității și eficienței educației, competența de a învăța să înveți se regăsește prin-
tre abilitățile școlare supuse evaluării internaționale prin testele PISA. 

1.2. Perspectivele de dezvoltare a competenței de a învăța să înveți

În accepțiunea Comisiei Europene din 2018, competențele-cheie sunt acele competențe de 
care au nevoie toți cetățenii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, ocuparea unui loc de 
muncă, incluziune socială, un stil de viață durabil, o viață de succes în cadrul unor societăți 
pașnice, o gestionare a vieții care ține seama de aspecte legate de sănătate și cetățenie activă.

Acestea sunt dezvoltate în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, începând din copilăria 
mică și pe tot parcursul vieții adulte, prin intermediul învățării formale, nonformale și informale, 
în toate contextele, inclusiv familie, școală, locul de muncă, vecinătate și alte comunități. 

Cadrul de referință european privind competențele-cheie din 2018 include anumite reformulări 
în lista competențelor-cheie, și anume: (1) competențe de alfabetizare; (2) competențe multilingvis-
tice; (3) competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii; (4) competențe digitale; 
(5) competențe personale, sociale și de a învăța să înveți; (6) competențe cetățenești; (7) competențe 
antreprenoriale; (8) competențe de sensibilizare și expresie culturală [6].

În cele ce urmează, prezentăm tabelul cu competențele-cheie recomandate de Consiliul Uniunii 
Europene în 2006 și în 2018.

Tabelul 2. Competențele-cheie recomandate de Consiliul Uniunii Europene. 2006/2018

Nr. 
ord.

Competențe-cheie preluate din
Recomandarea Parlamentului și a 

Consiliului din
18 decembrie 2006 

Competențe-cheie preluate din 
Cadrul european de referință privind 

competențele-cheie al
Consiliului UE din 22 mai 2018

1 Competenţe de comunicare în limba 
maternă 

Competențe de alfabetizare

2 Competenţe de comunicare în limbi 
străine 

Competențe multilingvistice

3 Competenţe în matematică, ştiinţe şi 
tehnologie 

Competențe în domeniul științei, tehnologiei, 
ingineriei și matematicii

4 Competenţe digitale Competențe digitale

5 Competenţa de a învăţa să înveţi Competențe personale, sociale și de a învăța să înveți
6 Competenţe sociale şi civice Competențe cetățenești
7 Competenţe antreprenoriale şi spirit de 

iniţiativă 
Competențe antreprenoriale

8 Competenţe de exprimare culturală şi de 
conştientizare a valorilor culturale

Competențe de sensibilizare și expresie culturală

Sursa: Recomandarea Parlamentului și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind stabilirea unui cadru european de refer-
ință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (2009/C 155/01) și Anexa la Recomandarea Consiliului 
UE din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pentru tot parcursul vileții (2018/C 189/01).



14 LUDMILA FRANȚUZAN

PO
LI

TI
CI

  
ED

U
CA

ȚI
O

N
AL

E

Competențele personale, sociale și de a învăța să înveți (2018) au fost recunoscute drept una dintre 
cele opt competențe-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții de către Uniunea Europeană. 
Această competență-cheie integrează competența-cheie de a învăța să înveți, așa cum este 
descris în Recomandarea din 2006, cu un domeniu mai larg de dezvoltare personală și socială.

Este o competență-cheie transversală, care este împletită cu alte competențe-cheie (de exemplu 
cetățenie, digitală, antreprenoriat, limbi străine, competențe STEM), funcționând ca un factor es-
ențial pentru dezvoltarea lor. Aceasta acoperă abilitățile relevante care ar trebui dobândite de toți 
cetățenii, pentru a asigura participarea activă în societate și economia. Mai mult, ia în considerare 
importanța crescândă a abilităților noncognitive și soft în contextele globale care se schimbă rapid 
– acele abilități umane distincte care nu pot fi preluate cu ușurință de inteligența artificială. 

Presupune capacitatea de reflecție personală, gestionarea eficientă a timpului și a informațiilor, 
cooperarea în grup, rezolvarea situațiilor într-un mod constructiv, capacitatea de a face față 
incertitudinii și complexității. „Învățați să învățați, susțineți-vă bunăstarea fizică și emoțională, 
mențineți sănătatea fizică și psihologică pentru a putea duce o viață conștientă sănătoasă, orientată 
spre viitor, empatizarea și gestionarea conflictelor într-un context incluziv și de susținere.” 

Competențele secolului XXI se concentrează pe gândirea de ordin superior, rezolvarea proble-
melor, comunicarea eficientă, învățarea autodirecționată și colaborativă – cerute de o societate 
digitală globală. Ele pot fi grupate ca modalități de gândire, moduri de lucru, instrumente de lucru 
și de viață la nivel global (Binkley și colab., 2012). „Trăind în lume (zona personală), modalitățile de 
lucru (zona socială) și modurile de gândire (învățarea de a învăța) sunt toate legate de al patrulea 
domeniu (instrumente de lucru: informare și alfabetizare TIC), părți ale competenței digitale”.

În Cadrul OCDE 2030 pentru educaţia şi competenţele viitorului se menţionează că dobândirea 
competenţelor unui cetăţean global este vitală pentru a prospera într-o lume care se schimbă 
rapid, în care oamenii au nevoie nu numai de competenţe pentru a munci, dar trebuie să-şi 
dezvolte abilităţi emoţionale, valori, competenţe de a analiza şi de a înţelege problemele inter-
naţionale, de a aprecia diversitatea culturală, de a învăţa şi a lucra cu persoane din diverse medii 
lingvistice, a fi productivi şi creativi într-o comunitate internaţională interdependentă [8].

Competențele pentru 2030 sunt privite ca relaționale (acționând într-un scop, respectandu-i pe 
ceilalți), integrate (pentru o viziune pe termen lung, cu mai multe soluții la probleme mari) și holi-
stice (contribuind la dezvoltarea unei personalități integre) (OECD, 2019a). Învățarea învățării și 
gândirea de ordin superior, abilitățile socioemoționale și creativitatea sunt privite ca chei pentru 
gândirea sistemică: învățarea de a gândi și de a acționa într-un mod integrat, luând în considerare 
interconectarea dintre ideile contradictorii (OECD, 2019a).

O perspectivă similară stă la baza fundamentului OECD 2030 Learning Compass, în care este de-
finită drept „capacitatea de a stabili un obiectiv, de a reflecta și de a acționa în mod responsabil 
pentru a efectua schimbarea”, de a influența pozitiv viața personală și viața celor din jur (OCDE, 
2019d). Necesită abilități cognitive, sociale și emoționale ca stimulatori ai autonomiei învățării, 
rezolvarea problemelor și luarea deciziilor.

Principalele concluzii ale acestui raport pot fi rezumate după cum urmează: 

● Asigurarea dezvoltării competențelor personale, sociale și de învățare a învățării este cru-
cială. Are potențial pentru stimularea incluziunii și rezilienței la incertitudine și schimbare, 
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iar domeniile și elementele din cadrul competenței trebuie privite ca interdependente.
● Elementele din zonele personale și sociale sunt interdependente și influențate de a înv-

ăța să înveți ca factor-cheie pentru viața personală și profesională. Înțelegerea relațiilor 
dintre cadru elementele sunt, prin urmare, cruciale. Aceasta recomandă proiectarea unei 
structuri-cadru, care poate explica unele elemente ca premise pentru sau dependente de 
altele. 

Studiile publicate de F. Caena13 și de A. Sala et al.14 prezintă interdependența dintre componen-
tele acestei competențe-cheie. 

Tabelul 3. Structura competențelor personale, sociale și de a învăța să înveți

Personale Sociale A învăța să înveți

Constructul 
competenței

Bunăstare Colaborare Managementul învățării
Flexibilitate 

(Adaptabilitate) Comunicare Gândirea critică

Autoreglare Empatie Mentalitate în creștere

Sursa: Tabel adaptat în baza studiului F. Caena, Developing a European Framework for the Personal, Social & Learning to 
Learn Key Competence, 2019.

În cele ce urmează vom explica fiecare componentă a acestei competențe. 

I. Domeniul personal include:
● Autoreglare: conștientizarea și gestionarea emoțiilor, gândurilor și comportamentului.
● Flexibilitate: abilitatea de a gestiona schimbările și incertitudinea și de a face față pro-

vocărilor.
● Bunăstare: urmărirea satisfacției vieții, îngrijirea sănătății fizice, mentale și sociale și 

adoptarea unui stil de viață durabil.
II. Domeniul social include:

● Empatie: înțelegerea emoțiilor, experiențelor și valorilor altei persoane și furnizarea de 
răspunsuri adecvate.

● Comunicare: utilizarea strategiilor de comunicare relevante, a codurilor și instrumen-
telor specifice domeniului, în funcție de context și conținut.

● Colaborare: implicare în activitatea de grup și munca în echipă, recunoscând și re-
spectând pe ceilalți.

III. Domeniul a învăța să înveți include:
● Mentalitate de creștere: credința în potențialul unuia și al altora de a învăța și progresa 

continuu.
● Gândire critică: evaluarea informațiilor și argumentelor pentru a susține concluziile 

motivate și a dezvolta soluții inovatoare.

13 F. Caena, Developing a European Framework for the Personal, Social & Learning to Learn Key Competence (LifEComp), 
2019. Disponibil la: https://www.researchgate.net/publication/344811570_Developing_a_European_Framework_
for_the_Personal_Social_Learning_to_Learn_Key_Competence_LifEComp_Literature_Review_and_Analysis_of_
Frameworks

14 A. Sala, Y. Punie, Vl. Garkov, M. Cabrera, LifeComp The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn 
Key Competence, 2020. Disponibil la: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/publications/
lifecomp-european-framework.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/publications/lifecomp-european-framework.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/publications/lifecomp-european-framework.htm
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● Gestionarea/Managementul învățării: planificarea, organizarea, monitorizarea și revi-
zuirea propriei învățări.

Deci, competențele personale, sociale și de a învăța să înveți presupun bunăstare personală, 
colaborare socială și management al învățării; adaptabilitate personală la nou, comunicare efi-
cientă și gândire critică a ceea ce învață. Elementele esențiale sunt autoreglarea personală a 
învățării prin empatia cu cei din jur, ceea ce va asigura dezvoltarea cognitivă. 

Acest cadru este elaborat la nivel teoretic și urmează a fi implementat în învățământul formal, 
astfel încât despre progresul în învățare la această etapă nu putem vorbi. Procesul de imple-
mentare a acestei competențe ar trebui să fie spiralat, nu linear, și ea poate fi încorporată în 
curriculum cu o bază transversală. Importantă este experiența pedagogică inovatoare, bazată pe 
subiecte și abordări transversale15. 

Constatările realizate până la moment ne orientează spre noi perspective de dezvoltare a proce-
sului de învățare la nivel național. Este oare pregătit sistemul educațional din Republica Moldova 
pentru a integra această competență, atât de necesară cetățeanului european din sec. XXI? Or, 
dacă ne dorim sincronizare la nivel internațional, atunci ar trebui să reflectăm la perspectivele 
de implementare.

Din cele constatate deducem că competența de a învăța să înveți nu presupune doar înțelegerea 
de către cel care învață a obstacolelor din propriul proces de învățare, dar un cadru mult mai 
larg. Pentru aceasta profesorii trebuie să cunoască cum să formeze această competență, iar in-
strumentele pe care ni le oferă o singură disciplină nu-i pot ajuta nici pe profesori, nici pe elevi. 

Constatări: Competența de a învăța să înveți are un statut transversal. Este specifică pentru toa-
te ariile curriculare și necesară pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Presupune în formarea să 
acțiunea și reflecția în mod responsabil pentru a efectua schimbarea personală și profesională. 
Cadrul european de referință, elaborat de Consiliul UE (22 mai 2018)16, propune o precizare a 
competențelor-cheie, astfel competența de a învăța să înveți este configurată în competențe per-
sonale, sociale și de a învăța să înveți. Dezvoltarea competențelor personale, sociale și de învățare a 
învățării are potențial pentru stimularea incluziunii și rezilienței la incertitudine și schimbare, iar 
domenile și elementele din cadrul competenței trebuie privite ca interdependente. 

15 A. Sala et al., LifeComp The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence, 2020. 
Disponibil la: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/publications/lifecomp-european-
framework.htm 

16 Anexa la Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pentru tot parcursul vieții 
(2018/C 189/01), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/publications/lifecomp-european-framework.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/publications/lifecomp-european-framework.htm


17Formarea competenței-cheie de a învăța să înveți în contextul noilor provocări societale

PO
LI

TI
CI

  
ED

U
CA

ȚI
O

N
AL

E

Capitolul  I I
MODELE INTERNAȚIONALE DE DEZVOLTARE 

A COMPETENȚEI DE A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI

2.1. Strategia de dezvoltare a competenței de a învăța să înveți în Finlanda

Consiliul Național al Educației din Finlanda a publicat în 1995 Cadrul pentru evaluarea rezultatelor 
educaționale, în care competențele de învățare a învățării și motivația pentru învățarea pe tot par-
cursul vieții erau obiective-cheie, percepute drept rezultate ce nu intră în domeniul unei anumite 
discipline, dar trebuiau văzute ca obiective pedagogice comune pentru toate disciplinele școl-
are17. Definiția de bază pentru învățarea învățării în Cadrul finlandez este abilitatea și dorința de a se 
adapta la sarcini noi sau stăpânirea adaptativă și voluntară a acțiunii de învățare (Hautamäki și colab., 
2002; Hautamäki și colab., 2010). Astfel învățarea de a învăța cuprinde o dimensiune cognitivă 
– cunoștințe de bază și abilități (de gândire) – și o dimensiune afectivă, care conduce utilizarea ace-
stor abilități. Iar evaluarea învățării de a învăța este văzută ca informații despre cât de bine reușesc 
școlile să încurajeze aplicarea cunoștințelor și abilităților dobândite în urma parcurgerii curriculu-
mului în viața ulterioară, în muncă, precum și în timpul liber și în activități civice.

Dimensiunea cognitivă a competenței de a învăța să înveți este asigurată de sarcini cognitive ce aco-
peră înțelegerea citirii (macroprocesarea textului), operațiile matematice de bază, raționamentul de-
ductiv și analitic și gândirea operațională formală. Toate acestea sunt înțelese a fi abilități flexibile, care 
pot fi dezvoltate printr-o bună predare (de exemplu Adey și colab., 2007). În consecință, neajunsurile 
relevate în evaluare pot fi utilizate pentru a direcționa predarea ulterioară și a îmbunătăți eficacitatea 
educației, astfel asigurându-se dimensiunea metacognitivă. Dimensiunea afectivă a învățării de a înv-
ăța cuprinde atât convingerile și atitudinile legate de sine, cât și cele legate de context și este evaluată 
utilizând-se chestionarele. Obiectivele proiectului finlandez ce vizează cadrul învățării de a învăța sunt 
duble: pe de o parte, să furnizeze date ale factorilor măsurați în legătură cu învățarea pentru evaluarea 
la nivel de sistem și, pe de altă parte, să servească instituțiilor și municipalităților ca instrument pen-
tru dezvoltarea școlii. Într-un studiu realizat de către Irmeli Halinen18, se menționează că în perioada 
2014-2017 Finlanda a reformat programele naționale de bază la toate nivelurile educației: copilărie 
timpurie, preprimară, de bază (primar + secundar inferior) și secundar superior. Obiectivele reformelor au 
fost să se bazeze pe punctele forte ale sistemului educațional finlandez și, în același timp, să răspundă 
provocărilor unei lumi complexe și în schimbare rapidă. Au existat probleme legate în special de sem-
nificația învățării, implicarea în învățare și bunăstarea elevilor, precum și de egalitatea educațională, 
pentru care au fost dezvoltate noi abordări. În reforma curriculumului finlandez, s-a discutat mult 
despre învățare. Următoarele întrebări au fost discutate la nivel național, iar municipalitățile și școlile 
au fost încurajate să reflecteze asupra conceptelor pe care le dețineau despre învățare: 

● Ce înțelegem prin învățare? 
● Cum trebuie să fie un proces de învățare eficient? 

17 https://www.researchgate.net/publication/295391200_Learning_to_learn_in_Finland_Theory_and_policy_resear-
ch_and_practice

18 Irmeli Halinen, The New Educational Curriculum in Finland, in Improving the Quality of Childhood in Europe, vol. 
7, 2018, pp. 75-89. Disponibil la: https://www.allianceforchildhood.eu/files/Improving_the_quality_of_Childho-
od_Vol_7/QOC%20V7%20CH06%20DEF%20WEB.pdf

https://www.researchgate.net/publication/295391200_Learning_to_learn_in_Finland_Theory_and_policy_research_and_practice
https://www.researchgate.net/publication/295391200_Learning_to_learn_in_Finland_Theory_and_policy_research_and_practice
https://www.allianceforchildhood.eu/files/Improving_the_quality_of_Childhood_Vol_7/QOC V7 CH06 DEF WEB.pdf
https://www.allianceforchildhood.eu/files/Improving_the_quality_of_Childhood_Vol_7/QOC V7 CH06 DEF WEB.pdf
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● Ce ar stimula motivația pentru învățare? 
● Cum ar trebui dezvoltate mediile de învățare? 
● Care trebuie să fie rolul profesorului în învățarea eficientă? 
● Dar al elevului? 
● Cum sunt interconectate învățarea și gândirea? 
● De ce gândirea și învățarea de a învăța sunt atât de importante în lumea de astăzi? etc. 

Aceste întrebări trebuiau discutate cu elevii și cu părinții pentru a construi o înțelegere comună 
a modului în care ar trebui dezvoltate procesele de predare și învățare. Modul în care se înțelege 
învățarea are, de asemenea, o influență asupra modului în care este evaluată învățarea.

Concepția învățării inclusă în programele de bază naționale subliniază implicarea activă a elevilor și 
conștientizarea propriei învățări ca parte a unui proces de învățare de înaltă calitate, orientat spre 
obiective (Halinen, 2018; National Core Curriculum for Basic Education, 2014).

Conform programelor naționale de bază (2014, 2015, 2016), o competență transversală se 
referă la o structură formată din cunoștințe, abilități, valori, atitudini și voință. Competența în-
seamnă, de asemenea, capacitatea de a aplica cunoștințe și abilități într-o anumită situație sau 
context. Modul în care elevii își folosesc cunoștințele și abilitățile este influențat de valorile și 
atitudinile lor și de disponibilitatea lor de a acționa (voința). Competențele transversale traver-
sează granițele disciplinelor și leagă împreună diferite domenii ale cunoașterii și aptitudinilor.

În programele de bază se subliniază faptul că este deosebit de important să încurajăm elevii să 
recunoască unicitatea și personalitatea lor, punctele forte, precum și potențialul lor de dezvol-
tare în toate aceste domenii de competență. O astfel de abordare ar trebui să le permită elevilor 
să perceapă semnificația pentru propria lor viață și comunitate, pentru societate și omenire a 
subiectelor pe care le învață la școală. În procesul de învățare, elevii sunt încurajați să-și extindă 
și să-și structureze viziunea asupra lumii. Modulele de învățare oferă oportunități excelente de 
cooperare între diferite grupuri de studiu, între elevi de diferite vârste și între școală și comuni-
tatea din jurul ei (Halinen, 2018; National Core Curriculum for Basic Education, 2014). 

Profesorii colaborează la planificarea și implementarea modulelor. Elevii participă la procesele 
de planificare, implementare și evaluare ale acestor module. Obiectivele și conținutul modulelor 
trebuie să fie interesante și semnificative din perspectiva elevilor. Modulele trebuie să se bazeze 
pe valorile și principiile de dezvoltare ale culturii școlare și să promoveze dezvoltarea compe-
tențelor transversale19.

Lucrarea scrisă de Alex Beard20 ne oferă o imagine asupra faimoasei metode finlandeze de înv-
ățare, după ce elevii din Finlanda s-au dovedit a fi cei mai inteligenți conform testelor PISA. 
Astfel, s-a constatat că sistemul finlandez pune accent pe creativitate, iar învățarea reprezintă 
un triunghi constituit din cunoștințe generale (opere literare canonice, matematică, istorie, fizică, 
geometrie etc.), abilități de gândire (trebuie să pui la îndoială lucrurile pe care le înveți) și deprin-
deri practice (abilitatea de a acționa). 

19 Irmeli Halinen, The New Educational Curriculum in Finland, in Improving the Quality of Childhood in Europe, vol. 
7, 2018, pp. 75-89. Disponibil la: https://www.allianceforchildhood.eu/files/Improving_the_quality_of_Childho-
od_Vol_7/QOC%20V7%20CH06%20DEF%20WEB.pdf

20 A. Beard, Născuți pentru a învăța: Despre capacitatea noastră incredibilă de a învăța și modul în care o putem folosi. 
Trad. R. Chifu. București: Publica, 2019.

https://www.allianceforchildhood.eu/files/Improving_the_quality_of_Childhood_Vol_7/QOC V7 CH06 DEF WEB.pdf
https://www.allianceforchildhood.eu/files/Improving_the_quality_of_Childhood_Vol_7/QOC V7 CH06 DEF WEB.pdf
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Timothy D. Walker21 descifrează cheia succesului învățământului finlandez și oferă cinci factori: 
starea de bine, sentimentul de apartenență, autonomia, măiestria, mentalitatea, pentru care oferă 
strategii pentru lecții pline de bună dispozție. Deci, mediul de învățare pozitiv, cu bună dispo-
ziție face diferența. Alte studii ne oferă următoarele caracteristici ale învățământului din Finlan-
da: educația centrată pe elev; învățarea holistică (bazată pe proiect și cooperare); individualizarea 
învățării și autonomia elevului; autonomia profesorului.

Reviste și ziare renumite au definit educația finlandeză prin cuvinte precum: „magic“ (Forbes, 
2016), „miracol“ (Harvard Political Review, 2015) și „succes“ (LA Times, 2016). Dacă dăm o căut-
are rapidă pe Google, aflăm că Finlanda este descrisă ca țara în care se vor dezvolta „școlile de 
mâine“ (Washington Post, 2016), „etalonul de educație“ (The Southland Times, 2016), un lider 
global, pe care celelalte țări l-ar putea avea ca model (The Huffington Post, 2016), și locul unde 
se formează cei mai buni profesori (The Economist, 2016). 

Finlanda are unul dintre cele mai eficiente modele educaționale din lume. Este țara în care 93% 
dintre absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat, peste 65% dintre liceeni ajung la 
facultate şi doar 10% dintre cei care îşi doresc să devină profesori ajung la catedră22.

Educația finlandeză a primit o atenție internațională considerabilă, mai ales datorită rezultate-
lor foarte bune obținute la testările PISA, organizate de OCDE. Acest succes are în esență mai 
multe dimensiuni, interconectate și dependente de cultură23. Aducem în discuție doar câteva 
constatări la nivel internațional.

1. Rezultatele PISA pentru Finlanda sunt pe primele locuri din lume la toate iterațiile PISA.

Figura 2. Rezultatele elevilor din Finlanda la testele PISA

Sursa: https://www.oecd.org/pisa/PISA-results_ENGLISH.png 

21 T. D. Walker, Să predăm ca în Finlanda. 33 de strategii simple pentru lecții pline de bună dispoziție. București: Editura 
Trei, 2018.

22  https://www.new-edu.ro/modelul-finlandez-de-educatie/ 
23 https://tribunainvatamantului.ro/miracolele-sistemului-de-educatie-finlandez/ 
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2. Discrepanța dintre cele mai înalte și cele mai slabe rezultate sunt cele mai mici în lume, con-
firmate in baza datelor PISA.

Figura 3. Discrepanța dintre cele mai înalte și cele mai mici rezultate ale elevilor din Finlanda

Sursa: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264266490-en.pdf?expires=1631536685&id=id&accname= 
guest&checksum=4DEB5E7425C82C275A9475023FDEEDF8

3. Timpul alocat pregătirii temelor pe acasă pentru elevi este unul din cele mai scurte din lume, 
considerându-se că elevii din Finlanda nu au teme pe acasă.

Figura 4. Timpul de învățare al elevilor pentru a-și pregăti temele pe acasă

Sursa: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/639ec0b7-en/index.html?itemId=/content/component/639ec0b7-en 

În continuare vom examina specificul procesului educațional din Finlanda prin prisma cadrului 
european de referință privind competențele-cheie. 

 

 

 

  

 

 

Figura 5. Strategia educației 2021-2035: obiectiv general și obiective strategice (proiect din martie 
2021)  

 
Sursa: Ministerul Educației și Cercetării al Estoniei. 

  

   

 

 
Obiective strategice 

ale  
Strategiei educației 

2021-2035:  

 

O1 – Oportunități de învățare 
diverse și accesibile. Sistemul 
educațional permite tranziții 

ușoare între diferite niveluri și 
tipuri de educație.  

 
O2 – În Estonia, există 

profesori și manageri școlari 
competenți și motivați, un 
mediu de învățare divers. 

 

O3 – Opțiunile de 
învățare răspund 

nevoilor de dezvoltare 
ale societății și ale 

pieței muncii. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/639ec0b7-en/index.html?itemId=/content/component/639ec0b7-en
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2425262728

Tabelul 4. Specificul sistemului educațional din Finlanda în baza cadrului european 
al competenței de a învăța să înveți

Dimensiuni/
subdimensiuni ale 
competenței de a 

învăța să înveți

Exemplul Finlandei

I. Dimensiunea afectivă
1. Motivația învățării - Bucuria și jocul fac parte din programă24

- Cheia succesului fiind aplicarea următorului principiu: a face lucrurile cât 
mai simple, cât mai accesibile şi a sprijini constant elevul25.

- Finlanda are un curriculum național foarte scurt: obiectivele matematice 
naționale pentru clasele 1-9 ocupă doar 10 pagini26. 

- Anul de studiu este unul din cele mai scurte din lume și timpul pentru 
temele pentru acasă este unul din cele mai scurte din lume (diagramele 
de mai sus)

- Temele pentru acasă există, dar sunt foarte puține și antrenează 
raționamentul critic în detrimentul memorizării mecanice. De precizat 
este faptul că aceste teme le sunt oferite doar adolescenților și durează 
pentru pregătire maximum o jumătate de oră. 

- Lectiile interesante și relevante, adaptate la vârsta copiilor
- Joaca este elementul esențial al metodei didactice și stă la baza 

creativității. Profesorii finlandezi au o mare flexibilitate în modul în care 
își structurează lecțiile.

2. Conceptul de 
sine școlar și 
autoevaluarea

- Educația centrată pe elev 
- Individualitatea elevului, nevoile lui de învățare/Personalizarea învățării
- Încredere. Școala este construită pe încredere: administratorii au 

încredere în profesori, profesorii în elevi, iar elevii în sistem. 
- Aproape 30% dintre copiii finlandezi primesc un fel de ajutor 

suplimentar înainte de liceu. Școlile care deservesc populațiile cu nevoi 
mari (cum ar fi mulți elevi cu nevoi speciale) beneficiază de fonduri 
suplimentare de „discriminare pozitivă” pentru profesori și consilieri 
suplimentari27.

3. Mediul de învățare - Conceptul de învățare în plan deschis (open-plan learning). Acest concept 
a fost introdus în 100 de școli din Finlanda, concept ce va fi introdus în 
curriculum28.

- Bring your own device/Adu propriul gadget – este o abordare 
contemporană sustinută de finlandezi. Sistemul BYOD (Bring Your Own 
Device) se utilizează când resursele financiare sunt limitate şi presupune 
ca fiecare copil să-şi aducă propriul instrument IT (laptop, tabletă, 
smartphone) şi să-l folosească la şcoală ȋn scopuri educaţionale.

- Autonomia profesorului: profesorii au libertatea de a alege metoda de 
predare, temele pentru proiecte.

- Colaborare în grupuri mici: se pune accent pe colaborarea în grupuri 
mici pentru a rezolva probleme, studii de caz, proiecte de specialitate. 
Aceste activități au rolul de a dezvolta spiritul de echipă și a pregăti 
tinerii pentru viitorul lor în mediul profesional și pentru a-i ajuta să-și 
îmbunătățească abilitățile de comunicare și așa-numitele soft skills.

- Valorificarea cooperării în fața competiției.

24 A. Beard, Născuți pentru a învăța: Despre capacitatea noastră incredibilă de a învăța și modul în care o putem folosi. 
Trad. de R. Chifu. București: Publica, 2019. 

25 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/49_51_Educatia%20din%20Finlanda%20versus%20educatia%20
din%20Republica%20Moldova.pdf

26 https://educatie.inmures.ro/scolari/10-motive-pentru-care-finlanda-are-cel-mai-bun-sistem-scolar-din-lume.html
27 https://educatie.inmures.ro/scolari/10-motive-pentru-care-finlanda-are-cel-mai-bun-sistem-scolar-din-lume.html
28 https://www.bbc.com/news/av/education-45727843

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/49_51_Educatia din Finlanda versus educatia din Republica Moldova.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/49_51_Educatia din Finlanda versus educatia din Republica Moldova.pdf
https://educatie.inmures.ro/scolari/10-motive-pentru-care-finlanda-are-cel-mai-bun-sistem-scolar-din-lume.html
https://www.bbc.com/news/av/education-45727843
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II. Dimensiunea cognitivă
4. Identificarea unei 

propuneri
- Phenomenon-based learning (PhenoBL), sau învățarea bazată pe 

fenomen (PhenoBL). Această abordare descompune compartimentarea 
cunoștințelor bazată pe subiect. În loc să se concentreze pe un subiect 
specific, cum ar fi matematica, alfabetizarea sau istoria, clasele bazate 
pe fenomen explorează fenomene care depășesc limitele subiectului 
(Silander, 2015). Abordarea respectivă reprezintă o tranziție către un mod 
de gândire transversal despre organizarea învățării în școli.

- Învățarea holistică (bazată pe proiect și cooperare).
- Gândirea critică.
- Învățarea bazată pe explorare – la materiile de sine stătătoare se țin 

sesiuni de 6 săptămâni, în care elevii studiază un anumit subiect din mai 
multe puncte de vedere. 

- De exemplu, subiectul popoarelor migratoare se analizează din punct 
de vedere geografic (de unde provin), istoric (ce s-a întâmplat) și cultural 
(obiceiuri, tradiții etc.). Copiii își pun întrebări și găsesc singuri răspunsuri, 
fiind asistați de profesori și sprijiniți în procesul cunoașterii.

2. Utilizarea regulilor - Nu pune accent pe memorarea informațiilor, ci pe lucrurile practice pe 
care copiii le învață la cursuri − învățarea bazată pe explorare.

3. Testarea regulilor 
și propunerilor

- Libertatea de a pune la îndoială orice sursă de informație, incluzând 
școala, profesorul, media etc.

- Libertatea de opinie.
- Heureka – Centrul de ṣtiințǎ ṣi tehnologie pentru copii – este o 

instituție culturalǎ ṣi educaționalǎ din Finlanda. Reprezintǎ o adevǎratǎ 
atracție, deoarece se bazeazǎ pe ideea de învǎțare prin descoperire ṣi 
simulare, pe baza investigației ṣi a experimentǎrii. Este un centru cǎutat 
atât de clase de elevi ṣi grupuri organizate, cât ṣi de profesori (pentru 
traininguri) sau familii.

4. Folosirea 
instrumentelor 
cognitive

- Reforma se axeazǎ pe substituirea sarcinilor de lucru care dezvoltǎ 
competențe bazate pe memorare ṣi reproducere cu acele sarcini practic-
aplicative, care activeazǎ procesele cognitive superioare: gândirea, 
împreunǎ cu operațiile specifice acesteia (analiza, sinteza, comparația, 
abstractizarea, concretizarea, generalizarea, individualizarea), imaginația, 
memoria, rezolvarea de probleme29.

- Stimularea creativității. În matematică, este esențial să poți crea ecuații 
cu aplicații practice, pe care le poți rezolva. Adică nu doar rezolvarea, dar 
și crearea de probleme.

III. Dimensiunea metacognitivă
1. Sarcini de 

monitorizare 
(metacognitive)
Planificare

- Elevii învață acum de unii singuri, pentru că au libertatea de a pune la 
îndoială orice sursă de informație, incluzând școala, profesorul, media etc.

- Conform noului curriculum, scopul evaluării este de a încuraja elevii, de 
a-i ajuta să învețe treptat să înțeleagă și să analizeze propriile procese de 
învățare și să-și asume mai mult responsabilitatea asupra învățării30.

- Copiii își pun întrebări și găsesc singuri răspunsuri, fiind asistați de 
profesori și sprijiniți în procesul cunoașterii. Elevii învață acum de unii 
singuri, pentru că au libertatea de a pune la îndoială orice sursă de 
informație, incluzând școala, profesorul, media.

2. Precizia 
metacognitivă

- Se pune accent pe feedback.
- Testările standardizate nu fac parte din sistemul educațional finlandez.

3. Încredere 
metacognitivă

- Multe biblioteci din școlile finlandeze oferă un companion extrem de plăcut 
pentru lectură: un câine dresat să asculte cu atenție când i se citește o 
poveste. Modalitate de a face cititul o activitate plăcută pentru copii.

2930

29 https://eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-educatie-incluziva-de-calitate/sistemul-
de-inv-t-mant-finlandez

30 https://eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-educatie-incluziva-de-calitate/sistemul-
de-inv-t-mant-finlandez

https://eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-educatie-incluziva-de-calitate/sistemul-de-inv-t-mant-finlandez
https://eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-educatie-incluziva-de-calitate/sistemul-de-inv-t-mant-finlandez
https://eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-educatie-incluziva-de-calitate/sistemul-de-inv-t-mant-finlandez
https://eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-educatie-incluziva-de-calitate/sistemul-de-inv-t-mant-finlandez
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Constatări: Reformele din sistemul educațional din Finlanda au scos în evidență faptul că școala 
este considerată comunitate de învățare. 

Competența de a învăța să înveți este privită prin prisma dimensiunilor (cognitive, metacognitive 
și afective) și este abordată prioritar în sistemul de competențe transversal. Totodată, accentul 
pe individualitatea elevului, nevoile lui de învățare, creativitatea, starea de bine, autonomia cad-
rului didactic etc. sunt doar unele repere ce fac diferența. 

2.2. Abordări strategice în dezvoltarea competenței de a învăța să 
înveți: Estonia, Cambridge Life: Regatul Unit, Franța, România

2.2.1. Estonia

În Estonia, structura sistemului educațional oferă tuturor oportunități de a trece de la un nivel 
de educație la altul. Obligația de a urma școala se aplică copiilor care au împlinit vârsta de 7 ani 
și până când un elev împlinește vârsta de 17 ani.

La nivel de stat, Strategia estoniană pentru învățarea pe tot parcursul vieții31 este un document 
care ghidează cele mai importante evoluții în domeniul educației și consideră că fiecare individ 
este un elev – atât copil, cât și tânăr sau adult. Învățarea trebuie să devină o parte integrantă a 
abordării active a individului față de viață, inclusiv printre cei mai în vârstă. Profesorii sunt acei 
care ghidează procesele de învățare și dezvoltă medii de învățare în grădinițe, școli generale, 
școli vocaționale, instituții de învățământ superior, școli de hobby, centre de educație nonfor-
mală și informală, centre de educație continuă, centre de tineret deschise, muzee și alte instituții 
culturale.

Abordarea învățării include o înțelegere a naturii învățării, a obiectivelor sale, a metodologiei și 
a rolului tuturor părților implicate în procesul de învățare. „Avem succes doar atunci când recu-
noaștem necesitatea să învățăm și să reînvățăm în mod constant și să fim proactivi și creativi, astfel 
încât să putem face față lumii în schimbare rapidă de astăzi. Învățarea și aplicarea competențelor 
trebuie să devină o parte integrantă a unei abordări active a vieții”32. 

Ministerul Educației și Cercetării al Estoniei a inițiat pregătirea Strategiei pentru educație și cer-
cetare pentru 2020–2035. Pentru a atinge obiectivul general, strategia își propune trei obiecti-
ve strategice. 

31 Ministerul Educației și Cercetării al Estoniei, Strategia estoniană pentru învățarea pe tot parcursul vieții, 2020, https://
www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf

32 Ministerul Educației și Cercetării al Estoniei, Strategia estoniană pentru învățarea pe tot parcursul vieții, 2020, https://
www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf

https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
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Figura 5. Strategia educației 2021-2035: obiectiv general și obiective strategice (proiect din martie 2021) 

Sursa: Ministerul Educației și Cercetării al Estoniei.

Programele naționale nu dictează școlilor acțiunile precise care trebuie întreprinse pentru a atin-
ge obiectivele stabilite, ci permit fiecărei școli să selecteze cele mai bune moduri, metode și 
mijloace pe baza specificului și abilităților școlii. Școala este obligată să asigure disponibilitatea 
serviciilor legate de carieră. Curriculumul de bază pune accent pe dezvoltarea subiectelor tran-
sversale (cross-curricular topics)33. Programele din școala națională de bază și școala națională de 
învățământ secundar superior includ opt subiecte centrale obligatorii, dintre care unul susține 
planificarea carierei elevilor – „Învățarea pe tot parcursul vieții și planificarea carierei” (subiect tran-
sversal). 

Estonia ocupă prima poziţie în clasament după rezultatele globale PISA 2018, la care au partici-
pat circa 80 de ţări sau comunităţi economice. În mod impresionant, are cel mai mic procent de 
persoane cu nivel scăzut de performanţă dintre ţările participante. Interesant este faptul că mai 
mult de o treime dintre elevii estonieni din medii socioeconomice nefavorabile se numără prin-
tre cei mai performanţi la testele PISA. Dacă un copil se naşte într-o familie săracă, dar există un 
sistem şcolar de sprijin, acesta poate obţine rezultate bune. În plus, contextul socioeconomic are 
o influenţă limitată asupra rezultatelor învăţării în Estonia, faţă de celelalte țări care participă la 
PISA. Gunda Tire, managerul naţional al proiectului PISA, a prezentat factorii-cheie din spatele 
rezultatelor bune, menţionând că toţi copiii pot avea rezultate bune dacă le este creat un mediu 
favorabil şi sunt încurajaţi să persevereze în asimilarea cunoştinţelor şi dezvoltarea abilităţilor, 
şi nu obţinerea unor note.

În continuare vom examina specificul procesului educațional din Estonia prin cadrul european al 
competenței de a învăța să înveți. 

33 https://www.hm.ee/sites/default/files/est_basic_school_nat_cur_2014_appendix_13_final.pdf
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25Formarea competenței-cheie de a învăța să înveți în contextul noilor provocări societale

PO
LI

TI
CI

  
ED

U
CA

ȚI
O

N
AL

E

Tabelul 5. Specificul sistemului educațional din Estonia în baza cadrului european 
al competenței de a învăța să înveți

Dimensiuni/
subdimensiuni ale 
competenței de a 

învăța să înveți

Exemplul Estoniei

I. Dimensiunea afectivă
1. Motivația învățării - Digitalizarea predării și învățării

- Folosirea soluțiilor digitale este o metodă de a face mai interesante 
procesele de învățare și predare, de a le face inovatoare și 
personalizate. Școlile au ajuns să înțeleagă faptul că, pentru a oferi 
abilități moderne și pentru a-i învăța pe elevi să fie pregătiți în fața 
provocărilor moderne, calea digitală este singura posibilă.

- Copiii sunt încurajaţi să se implice în diverse activităţi extraşcolare, 
de voluntariat, teatru, artă, sport etc.

2. Conceptul de sine 
școlar și autoevaluarea

- Axarea pe învățarea personalizată

3. Mediul de învățare - Digitalizarea este la ordinea zilei în școli. Toți copiii au tablete în timpul 
orelor. Profesorii scriu la tabla digitală, care este aproape peste tot 
în școlile estoniene, sau folosesc softuri educative, care le permit să 
predea interactiv temele.

- Cărţile şi manualele sunt şi ele digitale, putând fi împrumutate de la 
bibliotecă, pentru realizarea temelor de casă.

- Sistemul de e-şcoală presupune că multe dintre temele pentru acasă 
sunt făcute şi evaluate online, iar părinţii comunică cu profesorii prin 
intermediul unei platforme ce le oferă acces la informaţia care descrie 
progresul academic al fiecărui copil în parte.

- Profesorii sunt liberi să-și aleagă metodele, căile pentru a atinge acele 
obiective. Acest model s-a dovedit foarte eficient, întrucât profesorii 
pot să-și aleagă modul de predare în funcție de interesele, scopurile și 
nevoile elevilor lor.

- Amenajarea sălilor de clasă/coridoarelor într-un mod ergonomic. 
- Oricine trece pe holul unei școli poate vedea ce se întâmplă în clase. 

Acestea au lângă ușă un geam mare prin care se vede tot ce face 
profesorul alături de elevi, fără a trebui să intri în clasă.

II. Dimensiunea cognitivă
4. Identificarea unei 

propuneri
- Metodele de predare sunt diverse, interactive şi centrate pe elev, pun 

accentul pe dezvoltarea gândirii critice şi formarea de aptitudini. 
- Tehnologia îi ajută pe profesori să organizeze lecţiile într-un mod 

interactiv şi atractiv. 
- Abordarea integrată a curriculumului prin organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor transdisciplinare, flexibilitatea cadrelor didactice şi 
predarea interactivă a lecţiilor, centrarea pe elev sunt elemente 
specifice ale procesului.

- Curriculumul prevede mai multe ore de sport.
- Multe şcoli au centre de sprijin pentru a ajuta elevii care au dificultăţi 

de învăţare sau probleme disciplinare. În cazul în care este prea mică 
pentru a angaja un psiholog cu normă întreagă sau un terapeut, şcoala 
oferă serviciul prin intermediul centrelor de sprijin finanţate de stat. 

2. Utilizarea regulilor - Elevii care au dificultăţi în a urma curriculumul obişnuit au un 
program individual de studiu.

3. Testarea regulilor și 
propunerilor

- Estonia este una dintre puţinele ţări în care copiii învaţă noţiuni de 
programare încă din clasele primare. 
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4. Folosirea 
instrumentelor 
cognitive

- Școala are o libertate foarte mare de a-și alege curriculumul.
- În dobândirea de noi cunoștințe, elevul va trece de la cunoștințele 

dobândite anterior și își va construi cunoștințele pe baza noilor 
informații. Cunoștințele dobândite vor fi puse în aplicare în situații 
noi pentru rezolvarea problemelor, luarea de decizii, discutarea 
corectitudinii argumentelor, furnizarea de dovezi justificative pentru 
argumentele sale și în cursul unor studii suplimentare.

III. Dimensiunea metacognitivă
1. Sarcini de monitorizare 

(metacognitive)
- Nu există testări standardizate. 
- Cunoştinţele elevilor sunt evaluate conform unui sistem de 5 trepte: 

5 – foarte bine, 4 – bine, 3 – satisfăcător, 2 – insuficient, 1 – foarte 
slab.

2. Precizia metacognitivă Evaluări și examinări digitale, jurnal al clasei digital, instrumente de rețea 
socială pentru comunicarea părinți-școală-elevi etc. Există o inițiativă 
a guvernului, numită Digital Focus, ce urmărește să transforme digital 
școala: infrastructură digitală la zi, materiale de învățare digitale și, în 
beneficiul larg al societății, dezvoltarea abilităților digitale ale oamenilor.

3. Încredere 
metacognitivă

Examenele s-au transformat în lucrări de control, care sunt mai mult 
pentru propria verificare a cunoștinţelor.

Constatări: Unul din cele mai importante documente de politici educaționale din Estonia este 
Strategia pentru învățarea pe tot parcursul vieții, 2020, care consideră că fiecare individ este un 
elev. Învățarea trebuie să devină o parte integrantă a abordării active a individului față de viață, 
inclusiv printre cei mai în vârstă. Curriculumul de bază pune accent pe dezvoltarea subiectelor 
transversale (cross-curricular topics), o astfel de abordare este învățarea pe tot parcursul vieții și 
planificarea carierei. Programul de învățământ din Estonia vizează formarea următoarelor com-
petențe transversale: a învăța să înveți; competențe digitale, sociale și civice; simțul inițiativei și 
al antreprenoriatului; conștientizare culturală. 

2.2.2. Cambridge Life: Regatul Unit

Campania britanică pentru învățare definește „a învăța să înveți” „ca un proces de descoperire 
a învățării. Implică un set de principii și abilități care, dacă sunt înțelese și utilizate, îi ajuta pe 
cursanți să învețe mai eficient și astfel să devină cursanți pe viață. În centrul său se află credința 
că învățarea poate fi învățată” (The Campaign for Learning, 2007)34. 

Cadrul de competențe Cambridge Life35 (2020) a fost creat ca răspuns la întrebarea care este 
modul în care abilitățile de viață sau abilitățile secolului 21 pot fi integrate în programele în limba 
engleză. 

Competențele Cambridge Life Framework sprijină cursanții în toate etapele din călătoria lor de 
învățare, de la foarte tineri cursanți din etapa preprimară până la adulți în educație și la locul de 
muncă. Cadrul competențelor Cambridge Life ne permite să sprijinim cursanții pe tot parcursul 

34 https://www.researchgate.net/publication/232607639_Learning_to_Learn_in_Schools_Phase_3_Evaluation_
Final_Report

35 https://languageresearch.cambridge.org/images/Language_Research/CamFLiC/CLCF_Learning_to_Learn.pdf
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educației lor și în cariera de viitor. Aceasta ilustrează ce tipuri de comportament ar putea pre-
zenta elevii care sunt competenți în acest domeniu până la sfârșitul fiecărei etape de învățare: 
preprimară, primară, secundară, educație înaltă, la muncă. Legate de competențe sunt cele trei 
straturi fundamentale ale cadrului – dezvoltarea emoțională; alfabetizarea digitală; cunoașterea 
disciplinei. Dezvoltarea abilităților în aceste etape fundamentale stă la baza tuturor celorlalte 
competențe.

Sunt identificate trei domenii principale în cadrul învățării de a învăța (a se vedea tab. 6).

Tabelul 6. Domeniile competenței de a învăța să înveți în Regatul Unit

ÎNVĂȚAȚI SĂ ÎNVĂȚAȚI
Dezvoltarea abilităților

și strategii pentru
învăţare

Preluarea controlului asupra
învățării proprii

Reflectând asupra și
evaluând propria

învăţare

Domeniile de bază pot fi realizate în moduri diferite la diferite etape ale învățării: preprimară, pri-
mară, secundară, educație înaltă, la muncă. Pentru a demonstra acest lucru, fiecare zonă de bază 
și componentă sunt contextualizate printr-un exemplu în studiul examinat36. Aceasta ilustrează 
ce tip de comportament ar putea prezenta elevii până la sfârșitul fiecărei etape de învățare. Ex-
emplele pot fi folosite ca punctul de plecare în dezvoltarea unui curriculum, program sau sistem 
de evaluare și va varia în ceea ce privește adecvarea lor pentru formabili în diferite contexte.

Elevii trebuie să dezvolte competența de învățare pentru a putea învăța independent, fără în-
drumarea constantă a profesorului. Dobândirea competențelor de învățare a învățării nu este un 
proces simplu, rolul profesorului este de a oferi această mediere și de a ajuta cursanții să dobân-
dească abilitățile adecvate vârstei și etapelor ce trebuie parcurse în învățarea în afara clasei.

În continuare vom examina specificul procesului educațional din Anglia prin cadrul european al 
competenței de a învăța să înveți. 
37

Tabelul 7. Specificul procesului educațional din Anglia, examinat în baza 
cadrului european al competenței de a învăța să înveți

Dimensiuni/
subdimensiuni ale 

competenței de a învăța 
să înveți

Exemplul Angliei

I. Dimensiunea afectivă
1. Motivația învățării - Predă cu inimă37

- Acceptați diferențele dintre elevi: salutul cu căldură a fiecărui elev 
de la ușă transmite mesajul că ne bucurăm că fiecare copil este 
acolo. 

2. Conceptul de sine școlar și 
autoevaluarea 

- Respectul și încrederea sunt fundamentale pentru învățare.

36 https://languageresearch.cambridge.org/images/Language_Research/CamFLiC/CLCF_Learning_to_Learn.pdf
37 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-and-learning-general-lower-secon-

dary-education-38_en

https://languageresearch.cambridge.org/images/Language_Research/CamFLiC/CLCF_Learning_to_Learn.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-and-learning-general-lower-secondary-education-38_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-and-learning-general-lower-secondary-education-38_en
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3. Mediul de învățare - Autoritatea cadrului didactic – care trebuie să respecte 
individualitatea fiecărui elev.

- Angajați elevii la nivelul lor cognitiv de dezvoltare.
- Puneți-i pe elevi să aleagă eroul cu care se identifică cel mai 

mult sau cerealele preferate, aroma de înghețată, echipa sportivă 
sau muzicianul și notați răspunsurile lângă numele lor în cartea 
de notare sau în caietul profesorului. Pe tot parcursul anului, 
găsesc modalități de a împleti această informație despre elevi în 
oportunități de învățare.

- Tonul vocii: „Când introduc lecția zilnică sau o unitate nouă, 
folosesc același ton ca atunci când vorbesc despre o experiență 
minunată unui prieten”.

- Întrebării aleatorii: să punem întotdeauna întrebări în mod aleatoriu 
elevilor, astfel încât toți să poată împărtăși ideile și opiniile lor, și 
nu doar cei care ridică mâna. Când facem acest lucru, elevii știu nu 
numai că trebuie să asculte și să fie pregătiți, ci că toate vocile din 
cameră contează. 

- Învățarea este distractivă: elevii trebuie să simtă că fac progrese, fac 
învățări importante și, de asemenea, se distrează. Au întotdeauna 
nevoie de motive solide în spatele a ceea ce învață sau pe cale să învețe. 

- Mă străduiesc să le ofer în fiecare zi ceva ce pot lua acasă și să 
spun: „Îmi place această clasă, pentru că am învățat ...!”.

II. Dimensiunea cognitivă
1. Identificarea unei 

propuneri și utilizarea 
regulilor

- Implicarea elevilor într-un discurs activ ce necesită aplicarea 
cunoștințelor anterioare, structurarea logică a gândurilor și 
primirea de feedback vor duce la construirea cunoștințelor și 
înțelegerea unui subiect. 

2. Testarea regulilor și 
propunerilor

- Aceste discuții impun elevilor să aibă autoritate și să monitorizeze 
propria gândire pentru a reconstrui idei și concepte pe baza 
cunoștințelor lor anterioare și a schemelor existente.

3. Folosirea instrumentelor 
cognitive

- Cunoștințele noi sunt personale și relevante.

III. Dimensiunea metacognitivă
1. Sarcini de monitorizare 

(metacognitive)
Planificare

- Feedbackul are un efect puternic asupra învățării elevilor. 
Feedbackul trebuie primit, procesat și aplicat cu succes. Elevii 
trebuie să aibă posibilitate să corecteze lacunele în învățare. 

2. Precizia metacognitivă  
3. Încredere metacognitivă -

Constatări: În Regatul Unit, competența de a învăța să înveți are un cadru bine structurat la ni-
vel de sistem, dar și de proces. Accentele puse în procesul educațional pe dimensiunea afectivă, 
cognitivă și metacognitivă prezintă interes. Sunt module relevante pentru Republica Moldova. 

2.2.3. România

În studiile din România s-au constatat mai multe abordări ale competenței de a învăța să înveți. 
De exemplu în articolul „Competența de a învăța să înveți – garant al dezvoltării personale”, 
publicat în 201538, se examinează competența de a învăța să înveți la nivelul Cadrului european 

38 Luminiţa Mihaela Drăghicescu, Sorin Cristea, Ana-Maria Petrescu, Gabriel Gorghiu, Laura Monica Gorghiu, „The 
Learning to Learn Competence – Guarantor of Personal Development”. In Procedia – Social and Behavioral Sciences. 

https://www.researchgate.net/journal/Procedia-Social-and-Behavioral-Sciences-1877-0428
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de referință (The Key Competences for Lifelong Learning – A European Framework, 2006) și al 
documentului The learning framework in the 21st century (P21 Framework Definition Document). 
Autorii ilustrează rezultatele unei investigații asupra a 250 de elevi români din învățământul se-
cundar, beneficiari indirecți ai programului de formare a cadrelor didactice „PROFILURI – Edu-
cație prin științe”, organizat în cadrul celui de-al șaptelea program-cadru „PROFILURI – reflecție 
profesională orientată spre cercetare. Învățare și educație prin știință”. Rezultatele au arătat că 
elevii încearcă să-și maximizeze eforturile în ceea ce privește cunoașterea și înțelegerea strate-
giilor lor de învățare, dar și punctele tari și punctele slabe legate de abilitățile lor, văzute în core-
lație cu subiectele științifice. În concluzie se subliniază că pentru o creștere a competenței-cheie 
de a învăța să înveți se recomandă să le oferim elevilor mult mai multe posibilități de a fi activi, 
de a pune mai multe întrebări și de a comunica și de a colabora între ei în timpul lecțiilor. În 
acest sens, din punctul de vedere al profesorului, unele schimbări în practicile de predare sunt 
binevenite.

Toodată, în România s-au identificat cercetări ce examinează competența de a învăța să înveți 
din perspectiva structurală a Cadrului european de referință: domeniul afectiv, domeniul cognitiv, 
domeniul metacognitiv, fiind evidențiate activități educaționale (10 la număr) pentru fiecare di-
mensiune39. 

Conform documentului de politici40 postat pe site-ul edu.ro, în sistemul românesc de învăță-
mânt se operează cu cele opt competențe-cheie europene41: competență de literație; competență 
lingvistică în mai multe limbi; competență matematică și competență în științe, tehnologie și inginerie; 
competență digitală; competență de dezvoltare personală, socială și de a învăța să înveți; competență 
civică; competență antreprenorială; competență de sensibilizare și exprimare culturală. În același do-
cument de politici42 se afirmă că competențele-cheie par a fi greu de dezvoltat la clasă: mai ales 
într-un sistem centrat pe predarea disciplinelor clasice de către profesori formați într-o perspectivă 
covârșitor monodisciplinară. În spiritul Recomandării europene privind competențele-cheie, discipli-
nele tradiționale pot deveni instrumentele de lucru, bază de operare pentru formarea competențel-
or-cheie. Astfel, fiecare profesor se poate întreba cum poate în cadrul disciplinei sale să contribuie la 
dezvoltarea fiecărei competențe-cheie? Cum poate facilita învățare dincolo de manual, dincolo de 
exemplul standard, dincolo de taxonomie, către instrumentalizarea disciplinei proprii, astfel încât să 
fie funcțională pentru nevoile elevului acasă, la școală, la un viitor loc de muncă, în timpul liber?

Cu privire la implementarea noilor dimensiuni conceptuale, documentul sus-menționat declară 
tranșant că conștientizarea modului nou de a defini învățarea de către toți actorii educaționali este 
o prioritate și o condiție a unui proces de implementare reală a noului curriculum în învățământul 
preuniversitar, atât la nivelul clasei și al școlii, cât și la nivel de sistem. 

Vol. 191. P. 2487-2493. Disponibil la: https://www.researchgate.net/publication/279732105_The_Learning_to_
Learn_Competence_-_Guarantor_of_Personal_Development

39 Ghid al activităților pentru a învăța să înveți în școli. Disponibil la: http://euroguidance.ise.ro/wp-content/
uploads/2019/01/ghid_a_invata_sa_inveti.pdf

40 Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Document de politici educaționale, https://
www.edu.ro/sites/default/files/DPC_31.10.19_consultare.pdf

41 Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind competențele-cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți 
(2018/C 189/01), anexa 1, pp. 7-11.

42 REPERE PENTRU PROIECTAREA, ACTUALIZAREA ŞI EVALUAREA CURRICULUMULUI NAȚIONAL DOCUMENT 
DE POLITICI EDUCAȚIONALE, https://www.edu.ro/sites/default/files/DPC_31.10.19_consultare.pdf

http://euroguidance.ise.ro/wp-content/uploads/2019/01/ghid_a_invata_sa_inveti.pdf
http://euroguidance.ise.ro/wp-content/uploads/2019/01/ghid_a_invata_sa_inveti.pdf
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Competenţa de dezvoltare personală, socială și de a învăţa să înveţi este definită drept reflectarea 
asupra propriei persoane, gestionarea eficientă a timpului și a informației, activitatea constructi-
vă cu ceilalți într-o manieră, reziliență și managementul propriei învățări și cariere. Totodată, se 
referă la: a face față incertitudinilor și complexității, a învăța să înveți, a susține propria bunăstare 
fizică și emoțională, a-şi menține sănătatea fizică și mentală, a empatiza și a gestiona conflicte 
într-un context incluziv și stimulativ. Acest document propune o serie de indicatori dezvoltați 
pe niveluri – elementar, functional, dezvoltativ – pentru toate competențele-cheie. La fel, este 
prezentat și profilul de formare al absolventului pe niveluri de învățământ. 

Pentru o analiză pertinentă propunem o secvență ce descrie creșterea progresivă a competenței 
de a învăța să înveți pe niveluri (elementar, funcţional şi dezvoltat) și profilul de formare al absolven-
tului, cu indicatorii stabiliți pentru competența de a învăța să înveți, preluate din documentele de 
politici educaționale ale României. 

Tabelul 8. Competența-cheie de a învăța să înveți pe niveluri 
(elementar, functional, dezvoltat) în România

Nivel elementar 
(la finalul clasei a IV-a)

Nivel functional
(la finalul clasei a X-a)

Nivel dezvoltat (la 
finalul clasei a XII-a)

A învăţa să 
înveţi

Identificarea/clarificarea ele-
mentelor pe care le presupune 
sarcina de lucru înainte de înce-
perea activității, cu respectarea 
regulilor/instrucțiunilor de reali-
zare a unei sarcini.

Stabilirea de obiective și planuri 
proprii de învățare pentru reali-
zarea de sarcini diverse și com-
plexe, pornind de la clarificarea 
asupra subsarcinilor, etapelor, 
resurselor implicate.

Stabilirea de obiecti-
ve și planuri strategi-
ce pentru propria în-
vățare, care depășesc 
cerințele imediate ale 
unei sarcini de lucru.

Utilizarea surselor de învățare 
recomandate de cadrul didac-
tic și identificarea de noi surse 
și moduri relevante de obținere 
a informațiilor în raport cu sco-
purile învățării, sub îndrumarea 
cadrului didactic.

Identificarea și selectarea inde-
pendentă a surselor de învățare 
și a informațiilor pe baza evalu-
ării critice a adecvării la scopuri 
şcolare, personale, profesionale.

Selectarea și priori-
tizarea personală a 
surselor de învățare și 
a informațiilor în baza 
evaluării critice a gra-
dului de adecvare a 
acestora la scopuri 
școlare, personale, 
profesionale.

Utilizarea de tehnici, metode 
simple pentru a învăța, a activa 
cunoștințe anterioare și a înre-
gistra informații (utilizarea de 
simboluri personalizate, notițe, 
rezumate, scheme, hărți de idei).

Identificarea şi aplicarea unor 
strategii și tehnici de învățare 
eficientă.

Evaluarea şi amelio-
rarea unor strategii 
de învățare pentru a 
rezolva probleme în 
contexte variate so-
ciale și profesionale, 
cu estimarea corectă 
a riscurilor înainte de 
a trece la acțiune.

Manifestarea curiozității, creati-
vității și entuziasmului în abor-
darea de sarcini noi și neobișnu-
ite de învățare, fără teama de a 
greși.

Manifestarea de inițiativă pentru 
schimbarea/provocarea meto-
delor rutiniere de soluționare a 
unor probleme noi.

Manifestarea intere-
sului pentru identi-
ficarea de probleme 
atipice, prin aplicarea 
diverselor moduri de 
gândire și asumarea 
conștientă a riscurilor 
originalității.
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Concentrarea atenției, perseve-
rarea în lucrul la o sarcină până 
la finalizarea corespunzătoare, 
sub îndrumarea cadrului didac-
tic. 

Asumarea responsabilității 
pentru propria învățare, auto-
organizarea, gestionarea timpu-
lui, monitorizarea progresului 
personal în cadrul realizării unei 
sarcini, cunoaşterea şi înțelege-
rea strategiilor de învățare pre-
ferate, a punctelor tari şi slabe, 
identificarea de oportunități de 
învățare din greșeli. 

Formularea de jude-
căți de valoare despre 
procesul şi rezultatele 
muncii proprii, apre-
cierea valorii şi origi-
nalității acesteia prin 
raportare la standarde 
specifice de perfor-
manță școlară, socială 
sau profesională. 

Verificarea activității și a rezul-
tatului învățării împreună cu ca-
drul didactic pentru a identifica 
aspecte de îmbunătățit, conști-
entizarea preferințelor, intere-
selor și emoțiilor proprii în învă-
țare, dezvoltarea stimei de sine, 
a încrederii în propriul potențial 
de reuşită

Autoreglarea în activitatea de lu-
cru independent și în grup, mana-
gementul constructiv al emoțiilor 
personale în învățare (optimism, 
stima de sine, automotivare, în-
crederea în propriul potențial de 
reuşită, disponibilitatea pentru 
efort fizic şi intelectual, gestiona-
rea frustrării). Manifestarea unei 
atitudini centrate pe gestionarea 
obstacolelor și a schimbărilor din 
procesul învățării.

Reflectarea critică 
asupra scopurilor şi 
țintelor învățării, pri-
oritizarea nevoilor 
proprii de învățare, a 
sarcinilor și a timpului 
alocat acestora, auto-
motivarea pentru în-
vățarea pe parcursul 
întregii vieți.

Căutarea activă de îndrumare/
sprijin în învățare din partea 
adulților sau a covârstnicilor

Căutarea de oportunități de ori-
entare şi consiliere educațională 
și profesională din partea per-
soanelor specializate și disponi-
bilitatea de a oferi ajutor în învă-
țare celorlalți.

Căutarea activă de 
informații, resurse și 
oportunități de valo-
rificare și dezvoltare a 
propriilor aptitudini și 
interese în parcursul 
educațional sau pro-
fesional viitor.

Descrierea competenței-cheie de a învăța să înveți pe niveluri (elementar, funcţional şi dezvoltat) din România. Sursa: 
https://www.edu.ro/sites/default/files/DPC_31.10.19_consultare.pdf

Tabelul 9. Profilul de formare al absolventului cu indicatorii stabiliți pentru competența 
de a învăța să înveți din România

Profilul de 
formare al 

absolventului

Competențe-cheie
A învăța să înveți Indicatori

Profilul de formare 
al absolventului 
de învățământ 

preșcolar

Dezvoltarea 
capacităților și 
atitudinilor în 

învățare

- Manifestarea curiozității şi a interesului privind schimbările, 
fenomenele sau evenimentele din jur, pentru a experimenta 
şi a învăța lucruri noi 

- Manifestarea inițiativei în interacțiuni şi activități
- Demonstrarea capacității de concentrare şi persistență în re-

alizarea unor activități de învățare - Manifestarea creativității 
în jocuri şi activități zilnice.

Profilul de 
formare al 

absolventului cl. 
a IV-a

Competența de a 
învăța să înveți

-  Identificarea/clarificarea elementelor pe care le presupune sar-
cina de lucru înainte de începerea unei activități de învățare 

-  Formularea de întrebări pentru clarificarea unei sarcini de lucru 
-  Utilizarea de tehnici, metode simple pentru a învăța, a activa 

cunoştințe anterioare şi a înregistra informații 
-  Concentrarea atenției, perseverarea în lucru la o sarcină până 

la finalizarea corespunzătoare şi verificarea propriei activități
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Profilul de 
formare al 

absolventului de 
clasa a VIII-a

Competența de a 
învăța să înveți

- Formularea de obiective şi planuri simple de învățare în re-
alizarea unor sarcini de lucru - Gestionarea timpului alocat 
învățării şi monitorizarea progresului în realizarea unei sarci-
ni de lucru - Aprecierea calităților personale în vederea au-
tocunoaşterii, a orientării şcolare şi profesionale.

Profilul de 
formare al 

absolventului de 
clasa a X-a

Competența de a 
învăța să înveți

- Formularea unor obiective şi planuri de învățare realiste pe 
baza aspirațiilor personale, şcolare şi profesionale - Identi-
ficarea şi aplicarea unor strategii şi tehnici de învățare efi-
cientă - Asumarea responsabilității pentru propria învățare, 
monitorizarea progresului personal şi autoreglarea în activi-
tăți de învățare individuală sau de grup - Analizarea posibil-
ităților de dezvoltare personală

Profilul de 
formare al 

absolventului de 
clasa a XII-a

Competența de a 
învăța să înveți

- Elaborarea unui plan de dezvoltare personală care să vizeze 
armonizarea dintre propriul profil şi diversele oportunități 
profesionale 

- Evaluarea şi ameliorarea unor strategii de învățare pentru a 
rezolva probleme în contexte variate sociale şi profesionale, 
cu estimarea corectă a riscurilor înainte de a trece la acțiune 

- Reflecția critică asupra rezultatelor învățării prin raportare la 
exigențele proprii şi la aşteptările celorlalți 

- Identificarea oportunităților pentru activitățile personale, 
pentru parcursul educațional/profesional şi/sau de afaceri

Profilul de formare al absolventului cu indicatorii stabiliți pentru competența de a învăța să înveți. România. Sursa: 
https://www.edu.ro/sites/default/files/DPC_31.10.19_consultare.pdf

Tabelele prezentate pot fi considerate cadre teoretice de monitorizare a competenței de a învăța 
să înveți la finele unei anumite trepte de învățământ. 

Cel mai bun indicator al calității în educație sunt evaluarile PISA. În continuare vom examina re-
zultatele elevilor din Republica Moldova la testele PISA 2018, în comparație cu România, având 
la bază Sursa: PISA 201843.

Între Republica Moldova și România se înregistrează diferențe mici, ambele înregistrând o 
pondere pozitivă în perioada 2006-2018. Totodată, chiar dacă la nivel de politici educaționale 
România stabilește criterii clare de formare și evaluare a competenței de a învăța să înveți, rezul-
tatele elevilor prin evaluările PISA ne demonstrează că la nivel de practici educaționale nu s-au 
schimbat prea multe. 

Constatări: Cadrul de referință al curriculumului din România ne oferă o perspectivă relevantă 
de dezvoltare a învățării prin conștientizarea acestui proces semnificativ și pentru a înțelege 
modul în care fiecare elev progresează în învățare, atingându-și potențialul maxim, totodată fiind 
stabilite ariile în care are nevoie de sprijin suplimentar. Dar rezultatele elevilor la evaluările PISA 
arată că la nivel de practici educaționale lucrurile nu s-au schimbat prea mult. 

43 PISA 2018, https://www2.compareyourcountry.org/pisa/country/mda?lg=en

https://www2.compareyourcountry.org/pisa/country/mda?lg=en
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CAPITOLUL I I I
DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI 

ÎN REPUBLICA MOLDOVA

3.1. Contextul național: Cadrul de referință al Curriculumului național

Învățământul din Republica Moldova a preluat abordarea în bază de competențe, dezvoltând 
Strategia „Educația-2020”, abordare considerată un imperativ al integrării în cadrul european 
educațional, iar mai târziu (2014) au fost incluse în Codul Educației, drept finalități de bază ale 
învățământului general, opt competențe-cheie ca fiind indispensabile pentru orice individ în 
secolul XXI, subliniind astfel noile finalități educaționale. Drept argument aducem alin. (1) al art. 
11 din Cod: „Educaţia are ca finalitate principală formarea unui caracter integru şi dezvoltarea unui 
sistem de competenţe care include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce permit participarea ac-
tivă a individului la viaţa socială şi economică”. Aceste idei sunt confirmate deja în studiul realizat 
de A. Vivdici44. 

Cadrul de referinţă al Curriculumului naţional este principalul document conceptual al sistemu-
lui curricular al Republicii Moldova și are rol normativ, prescriptiv şi de reglementare. Totodată, 
acest document oferă reperele esenţiale pentru dezvoltarea resurselor de predare şi de învăţare 
pentru elevi şi profesorii lor, constituind un suport solid pentru modul de implementare al noului 
curriculum45.

Abordarea curriculară s-a bazat pe următoarele categorii de competenţe: 

● competenţe-cheie/transversale; 
● competenţe transdisciplinare pe trepte de învățământ, respectiv primar, gimnazial şi liceal; 
● competenţe specifice disciplinei (competenţe generale); 
● competenţe specifice unităţii de învăţare (subcompetenţe).

Competenţele-cheie corespund, în mare măsură, celora din lista recomandată de Uniunea Eu-
ropeană46.

Cadrul de referință al Curriculumului național, ediția 201747, propune taxonomia competenţel-
or-cheie prevăzută de Codul Educaţiei al Republicii Moldova, art. 11, alin. (2), care descrie opt 
competențe-cheie. În același document se menționează că „pentru că această taxonomie să fie 
aplicată corect și eficient, se pretind unele clarificări conceptuale și terminologice, și anume:

- Aceste nouă competenţe pot fi reprezentate în câteva ipostaze: domeniul de competenţă; 
competenţe-cheie; competenţe transversale. 

44 Rima Bezede, Daniela Terzi-Barbăroșie, Ana Vivdici, Natalia Vlădicescu, Modernizarea învățămîntului general în Repu-
blica Moldova, Studii de politici educaționale în baza rezultatelor PISA 2015, Chișinău, 2018. 

45 IPP, Educație pentru o societate a cunoașterii: Cadrul de referință al noului Curriculum național, 2015, http://www.
soros.md/files/publications/documents/Studiu%20Cadrul%20de%20Referinta.pdf

46 A. Gremalschi, Formarea competențelor-cheie în învățământul general: provocări și constrângeri, 2015, https://www.
soros.md/files/publications/documents/Studiu%20Formarea%20Competentelor-Cheie.pdf

47 Cadrul de referință al Curriculumului național. Chișinău, 2017. Disponibil la: https://mecc.gov.md/sites/default/
files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf

http://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu Cadrul de Referinta.pdf
http://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu Cadrul de Referinta.pdf
https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu Formarea Competentelor-Cheie.pdf
https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu Formarea Competentelor-Cheie.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf
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- Din aceste nouă competenţe-cheie, cinci competenţe sunt corelate cu o disciplină de 
studii dominantă în formarea respectivei competenţe. 

- Celelalte patru competenţe nu sunt echivalate cu vreo disciplină școlară concretă. Aceste 
competenţe au, mai degrabă, un statut transversal”.

Deci, patru competențe-cheie nu se raportează la o anumită disciplină școlară, aceste com-
petențe au un statut transversal: competenţa de a învăţa să înveţi; competenţe de comunicare în 
limba română; competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă; competenţe de exprimare culturală 
şi de conştientizare a valorilor culturale. Pentru comparație, propunem următorul tabel: 

Tabelul 10. Ierarhizarea competențelor-cheie în Cadrul național de referință, 2010/2017

Nr. 
ord.

Competenţele-cheie conform 
Curriculumului naţional, ediţia 2010

Competenţele-cheie conform
Cadrului de referință al Curriculumului național, 

ediția 2017
1 Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi Competenţe de comunicare în limba română 
2 Competenţe de comunicare în limba 

maternă/limba de stat
Competenţe de comunicare în limba maternă

3 Competenţe de comunicare într-o limbă 
străină

Competenţe de comunicare în limbi străine

4 Competenţe acţional-strategice Competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologii
5 Competenţe de autocunoaştere şi 

autorealizare
Competenţe digitale

6 Competenţe interpersonale, civice, morale Competenţa de a învăţa să înveţi
7 Competenţe de bază în matematică, ştiinţe 

şi tehnologie
Competenţe sociale şi civice

8 Competenţe digitale, în domeniul 
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

Competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă

9 Competenţe culturale, interculturale (de a 
recepta şi a crea valori)

Competenţe de exprimare culturală şi de 
conştientizare a valorilor culturale

10 Competenţe antreprenoriale

Începând cu anul 2010, în Republica Moldova au fost inițiate o serie de cercetări în domeniul 
științelor educației (articole, teze de doctor, teze de masterat etc.), care examinează compe-
tența-cheie de a învăța să înveți48, 49 etc. Menționăm că competența de a învăța să înveți este 
examinată ca structură prin prisma componentelor esențiale ale competenței: cunoștințe, capac-
ități și atitudini. 

În Cadrul de referință al Curriculumului național, 2017, se menționează că competențele specifice 
derivă din competențele transdisciplinare și competențele-cheie/transversale și se proiectează 
pe baza taxonomiilor50. În acest sens, am examinat curriculumul dezvoltat în 2019 pentru a de-
termina cum curricula disciplinare accentuează corelația dintre competența-cheie de a învăța să 
înveți și competențele specifice. Prezentăm următorul tabel.

48 L. Sclifos, „Formarea competenței de a învăța să înveți”. In Didactica Pro, nr. 3, mai 2010. Disponibil la: https://ibn.
idsi.md/sites/default/files/imag_file/Formarea_dezvoltarea%20competentei%20de%20a%20invata%20sa%20
inveti.pdf

49 http://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/articles/view/chapter/activ-cab-met/day/2016-11-07/id/2812
50 Cadrul de referință al Curriculumului national. Chișinău, 2017. Disponibil la: https://mecc.gov.md/sites/default/

files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Formarea_dezvoltarea competentei de a invata sa inveti.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Formarea_dezvoltarea competentei de a invata sa inveti.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Formarea_dezvoltarea competentei de a invata sa inveti.pdf
http://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/articles/view/chapter/activ-cab-met/day/2016-11-07/id/2812
https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf
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Tabelul 11. Contribuția procesului de formare și dezvoltare a competențelor specifice l
a dezvoltarea competenței de a învăța să înveți

Competențele specifice
CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8 CS9

Aria curriculară matematică și științe
Matematica +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++
Fizica +++ +++ +++ +++
Chimia +++ +++ +++ ++ ++
Biologia +++ +++ ++ ++
Informatica +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
Științe +++ +++ ++

Aria curriculară limbă și comunicare
Limba și literatura 
română

+++ +++ +++ +++ +++ +++

Limba străină +++ +++ ++ +++
Literatura universală +++ ++ +++

Aria curriculară educație socio-umanistică
Geografia +++ +++ +++ ++ ++
Istoria românilor și 
universală

+++ +++ +++ +++ +++

Aria curriculară arte și sport
Educația fizică ++ + +
Educația muzicală ++ ++ ++ ++
Educația plastică ++ + ++ +

Legendă: “-“ − nu contribuie; “+” − în mică măsură; “++” − în măsură medie; “+++” − în mare măsură.

Sursa: Analiza autoarei în baza conținuturilor, activităților de predare-învățare-evaluare și rezultatelor așteptate ale 
învățării, statuate în curricula disciplinare, ediția 2019.

Constatăm că competențele specifice contribuie în mare măsură la dezvoltarea competenței 
de a învăța să înveți. De aceste corelații trebuie să se țină cont în proiectarea didactică a disci-
plinelor școlare. 

Evaluarea rezultatelor va avea în vizor standardele de eficiență a învățării disciplinei: compe-
tenţele specifice, care trebuie să fie formate elevilor la finalizarea şcolarizării, şi competenţele-cheie 
şi transdisciplinare51. În acest sens, am examinat Standardele de eficiență a învățării52, elaborate în 
2012. Acest document corespunde parțial Cadrului de referință al Curriculumului național, aprobat 
în 2017 și curriculumului dezvoltat mai târziu. Analiza documentelor de politici din Moldova ne 
demonstrează că nu există strategii concrete de dezvoltare a competenței de a învăța să înveți, 
ci doar recomandări la nivel general. Nu sunt descrise clar aspectele formative, dar nici cele de 
evaluare a competenței de a învăța să înveți. 

Constatări: Competențele specifice din curriculumul disciplinar contribuie în mare măsură la 
dezvoltarea competenței de a învăța să înveți. Dar nu există strategii concrete de formare și nici 
de evaluare a acestei competențe.

51 Cadrul de referință al Curriculumului național. Chișinău, 2017. Disponibil la: https://mecc.gov.md/sites/default/
files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf

52 MECC, Standarde de eficiență a învățării. 2012, https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_eficienta_a_
invatarii.pdf

https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_eficienta_a_invatarii.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_eficienta_a_invatarii.pdf
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3.2. Rezultatele învățării versus formarea competenței de a învăța să înveți

O persoană are mai multe șanse pentru creștere personală și profesională dacă reușește să-și 
mențină motivația pentru învățare. În acest context, PISA acordă o atenție sporită evaluării com-
petenței de a învăța să înveți, care are relevanță pentru învățarea pe tot parcursul vieții. 

Sondajele PISA demonstrează că țări precum Estonia, Franța, chiar și România, înregistrează 
valori înalte față de elevii din Republica Moldova la toate cele trei domeni: lectură, matematică, 
științe. Deși între Republica Moldova și România se înregistrează diferențe mici, ambele înreg-
istrând o pondere pozitivă în perioada 2006-2018. Aceeași sursă arată că elevii din Moldova cu 
performanțe scăzute la testele PISA 2018 la lectură întâlnesc dificultăți la recunoașterea ideii 
principale dintr-un text. la matematică, ei nu pot calcula prețul aproximativ al unui obiect într-o 
altă monedă sau nu pot compara distanța totală pe două rute alternative. La științe, elevii slabi 
nu pot folosi cunoștințele științifice de bază pentru a interpreta datele și a trage o concluzie 
științifică valabilă. Aceasta ne vorbește despre teoretizarea conținuturilor și axarea excesivă pe 
memorare a metodelor de predare-învățare aplicate de cadrul didactic din Republica Moldova. 

Punctajele medii înregistrate de elevii din Republica Moldova în toate ciclurile PISA sunt mult 
mai mici decât punctajele medii în țările OECD53. Pornind de la afirmația că „unul dintre punctele 
slabe ale învăţământului general, stabilit de evaluările internaţionale, constă în faptul că, deşi în şcoli 
se asigură o anumită pregătire teoretică a elevilor, ei nu sunt învăţaţi să aplice în deplină măsură 
cunoştinţele dobândite pentru a acţiona în contexte reale de viaţă, să elaboreze şi să realizeze pro-
iecte şi programe de dezvoltare personală şi profesională, să-şi afirme drepturile, să-şi conștientizeze 
interesele, limitele şi nevoile” (Gremalschi, 2015), am completat cadrul competenței de a învăța să 
înveți pentru Republica Moldova.

Sursele utilizate au fost sondaje, studii realizate cu elevii, opinii ale specialiștilor din mass-media, 
dar și interviuri cu elevi din gimnaziu. 

Tabelul 12. Specificul procesului educațional din Republica Moldova, 
examinat în baza cadrului european al competenței de a învăța să înveți 54

Dimensiuni/
subdimensiuni ale 

competenței de a învăța 
să înveți

Exemplul Republicii Moldova

Dimensiunea afectivă
Motivația învățării - Nota este considerată un criteriu de sporire a motivației pentru învățare 

(fie o notă pozitivă sau negativă). 
- Profesorii nu transmit bucurie.
- Metodele didactice utilizate nu motivează întotdeauna învățarea. 
- „Acord parțial” al elevilor (42%) a predominat ca răspuns la afirmația: 

„Profesorii au un stil atractiv, dinamic, interesant de predare, astfel încât 
elevul are dorința de a studia permanent”54.

53 V. Crișciuc, Rezultatele evaluării PISA 2018: Dimensiuni, conexiuni și așteptări privind evaluările internaționale și 
naționale ale elevilor. Chișinău, 2020. Disponibil la: https://www.soros.md/files/publications/documents/Crisciuc_
compressed.pdf 

54 Raport de analiză a rezultatelor chestionarului „Educația 2030” – 10 aspecte ale sistemului educațional și opinia TA de-
spre ele, 2021. Disponibil la: https://drive.google.com/file/d/1BSoZTd-wuVzNrWfiaBjNpYKzvXYEXwRx/view

https://www.soros.md/files/publications/documents/Crisciuc_compressed.pdf
https://www.soros.md/files/publications/documents/Crisciuc_compressed.pdf
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- Nota este considerată un criteriu de sporire a motivației pentru învățare 
(fie o notă pozitivă sau negativă). 

- Profesorii nu transmit bucurie.
- Metodele didactice utilizate nu motivează întotdeauna învățarea. 
- „Acord parțial” al elevilor (42%) a predominat ca răspuns la afirmația: 

„Profesorii au un stil atractiv, dinamic, interesant de predare, astfel încât 
elevul are dorința de a studia permanent”54.

- Elevii consideră puțin relevante conținuturile de învățare monotone 
(interviuri cu elevii).

- Motivația scăzută a elevilor pentru învățare. 
- Integrarea tehnologiilor în școală ar crește motivația pentru învățare.
- Motivația pentru învățare și relevanța conținuturilor rămân a fi o problemă 

a sistemului de învățământ55. 
Conceptul de sine școlar 
și autoevaluarea

- Metodele didactice sunt axate pe memorare (interviul cu elevii).
- Informațiile interesante sunt însușite conștient, iar mai mult de 60% din 

materialul didactic este însușit pentru notă. 
Mediul de învățare - Predomină competitivitatea56.

- Relația profesor-elev nu întotdeauna este prietenoasă și de susținere 
reciprocă. Dar relația profesor–elev influențează rezultatele învățării57.

- Școlile mai au probleme cu privire la infrastructură (ventilare, canalizare etc.), 
dotarea cabinetelor pentru anumite discipline: informatica, chimia, fizica 
(echipamente sovietice). Lucrările de reparații sunt achitate de părinți55.

- Spațiile școlare noi contribuie la sporirea motivației pentru învățare (51%)55. 
Dimensiunea cognitivă

Identificarea unei 
propuneri

- Domină conținuturile academice (interviu cu elevii).
- Gradul înalt de teoretizare al curriculumului.
- Elevii sunt parțial de acord cu afirmația că curriculumul este adaptat necesităților 

actuale ale elevilor pentru integrarea acestuia în societate (41,50%)55. 
Utilizarea regulilor - Cadrele didactice cu vârste înaintate mai puțin implementează tehnologiile 

digitale la ore (chiar deloc) (interviu cu elevii). 
- Gradul scăzut de relevanță și aplicabilitate practică a conținuturilor 

curriculare la toate nivelurile de învăţare pe parcursul întregii vieţi şi de 
afirmare ulterioară a celor care învaţă în plan personal, social şi profesional58.

- Elevii sunt parțial de acord cu afirmația că subiectele teoretice studiate 
sunt însoțite de exerciții practice (41,0%)55.

Testarea regulilor și 
propunerilor

- Puține exemple legate de viață (interviu cu elevii).
- „Acord parțial” al elevilor a predominat ca răspuns la afirmația: 

„Profesorii reușesc să ofere informația pe înțelesul meu, astfel că nu am 
dificultăți de asimilare” (48%)55. 

Folosirea instrumentelor 
cognitive

- Metodele didactice sunt axate pe memorare (reprodu definiția), postere, 
referate (interviu cu elevii).

- Sunt puține cadre didactice care utilizează experimente virtuale, 
tehnologii digitale în predare (interviu cu elevii). 

- 58% dintre elevi sunt de acord cu afirmația: „Unii profesori integrează 
platforme educative sau aplicații în ore”, răspuns dominant55. 

55565758

55 Învățarea școlară. Probleme de realizare. Perspective de dezvoltare, coord. L. Franțuzan, Chișinău, 2020. Disponibil la: ht-
tps://ise.md/uploads/files/1610918684_invatarea_scolara_probleme_de_realizare._perspective_de_dezvoltare.pdf

56 L. Franțuzan, S. Nastas, I. Hîncu, Mediul educational școlar în contextul implementării curriculumului. Chișinău, 2020. 
Disponibil la: https://ise.md/uploads/files/1585343991_mediul_educational_scolar_in_contextul_implementarii_
curriulumului.pdf

57 Raport de analiză al rezultatelor chestionarului „Educația 2030” – 10 aspecte ale sistemului educational și opinia TA 
despre ele. 2021. Disponibil la: https://drive.google.com/file/d/1BSoZTd-wuVzNrWfiaBjNpYKzvXYEXwRx/view

58 S. Sandu, „Competențele învățământului versus necesitățile pieței muncii”, Agora, postat 12 martie 2021. Disponi-
bil la: https://agora.md/stiri/84988/opinie-competentele-invatamantului-versus-necesitatile-pietei-muncii

https://ise.md/uploads/files/1610918684_invatarea_scolara_probleme_de_realizare._perspective_de_dezvoltare.pdf
https://ise.md/uploads/files/1610918684_invatarea_scolara_probleme_de_realizare._perspective_de_dezvoltare.pdf
https://ise.md/uploads/files/1585343991_mediul_educational_scolar_in_contextul_implementarii_curriulumului.pdf
https://ise.md/uploads/files/1585343991_mediul_educational_scolar_in_contextul_implementarii_curriulumului.pdf
https://agora.md/stiri/84988/opinie-competentele-invatamantului-versus-necesitatile-pietei-muncii
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Dimensiunea metacognitivă
Sarcini de monitorizare 
(metacognitive)

- Nu toate disciplinele pun accent pe feedback (interviu cu elevii).
- Sunt interesante disciplinele, la care profesorul ne cere opinia personală 

la final de lecție (interviu cu elevii).
- Elevii utilizează resursele online pentru rezolvarea sarcinilor școlare55.
- Axarea excesivă a evaluării formative și sumative a învăţării pe cunoştinţe 

şi pe reproducerea de conţinuturi în detrimentul evaluării de competenţe56.
- 76% dintre elevi văd examenele naționale drept unele care testează 

obiectiv capacitățile elevilor55. 
Precizia metacognitivă - Teste standardizate

- Evaluările se bazează mai mult pe memorarea informației predate decât 
pe punerea acesteia în practică (86%)55. 

- Elevii sunt parțial de acord că evaluările reprezintă un stimulent pentru 
elevi de a învăța mai bine (33%)55. 

- Materialul trebuie să fie orientat spre viitor, și nu spre susținerea examenelor59.
Încredere metacognitivă - Învățăm pentru examen, și nu pentru viață. Pregătim șomeri cu diplome60.

- Un număr mare de respondenți, 84%, ne atenționează că, de fapt, sunt mai 
mulți elevi care caută metode de copiat la o evaluare complicată decât cei 
care chiar învață pentru ea55. 

- Formarea insuficientă de abilităţi antreprenoriale și de deprinderi de 
viață, de abilităţi de comunicare în limba oficială de stat şi în limbi străine, 
de rezolvare a problemelor, de cooperare şi lucru în echipă, de proiectare 
şi gestionare a propriului proces de învăţare, de utilizare a tehnologiilor şi 
resurselor informaţionale56.

- Sistemul educațional din Republica Moldova blochează imaginația și spiritul 
antreprenorial al elevilor57.

Analiza procesului educațional din Republica Moldova în baza cadrului european al competenței 
a învăța să înveți, prin prisma opiniei elevului, ne demonstrează că, de fapt, la nivelul practi-
cilor educaționale nu s-au înregistrat schimbări. Motivația pentru învățare se realizează prin 
note, metodele didactice sunt axate pe memorare, conținuturile curriculare nu sunt legate de 
practică, tehnologiile sunt slab implementate, testările standardizate evaluează capacitățile de 
cunoaștere ale elevului. 

Studiul realizat de UNICEF și OECD, Education in Moldova, denotă că Republica Moldova rămâne 
în urmă față de țările OECD61. Același studiu ne demonstrează că practicile didactice din Moldo-
va diferă de cele internaționale. Comparativ cu media din țările OECD, profesorii din Moldova 
folosesc mai multe instrucțiuni direcționate de către profesori (de exemplu predarea la cursuri) 
și metode mai puțin adaptive la nevoile individuale de învățare ale elevilor. De asemenea, entu-
ziasmul cadrelor didactice pentru procesul educațional nu înregistrează creșteri considerabile, 
iar criteriul feedbackului înregistrează cele mai mici date. 

Profesorii din țările OECD înregistrează un nivel sporit la criteriul entuziasm și aproximativ ace-
lași nivel pentru criteriile: adaptivitatea metodelor; feedback; suport; instruirea dirijată de profesor. 
Prezentăm diagrama. 

59 „Cum arată programa școlară în viziunea elevilor”. Edu Tolk, postat la 25 martie 2021. Disponibil la: https://www.
youtube.com/watch?v=dkTJemQ95o4&t=311s

60 „Cum gândește Petru la 14 ani?”. Nicolae Chicu, postat la 9 sept. 2021. Disponibil la: https://www.youtube.com/
watch?v=z0OGMhhUB3w

61 PISA-2018, Education in Moldova. Disponibil la: https://pisabyregion.oecd.org/
moldova/?fbclid=IwAR3Vw39uG9Ts8OsRbzCCaBv69vtRCrxMPPb_N9WzAxd2ZBjPSBIAu05sAJ4#section-2

https://www.youtube.com/watch?v=dkTJemQ95o4&t=311s
https://www.youtube.com/watch?v=dkTJemQ95o4&t=311s
https://www.youtube.com/watch?v=z0OGMhhUB3w
https://www.youtube.com/watch?v=z0OGMhhUB3w
https://pisabyregion.oecd.org/moldova/?fbclid=IwAR3Vw39uG9Ts8OsRbzCCaBv69vtRCrxMPPb_N9WzAxd2ZBjPSBIAu05sAJ4#section-2
https://pisabyregion.oecd.org/moldova/?fbclid=IwAR3Vw39uG9Ts8OsRbzCCaBv69vtRCrxMPPb_N9WzAxd2ZBjPSBIAu05sAJ4#section-2
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Figura 6. Analiza comparativă a cadrelor didactice din Republica Moldova și din țările OECD

Sursa: Education in Moldova, https://pisabyregion.oecd.org/moldova/?fbclid=IwAR3Vw39uG9Ts8OsRbzCCaBv-
69vtRCrxMPPb_N9WzAxd2ZBjPSBIAu05sAJ4#section-2

În studiul realizat de A. Gremalschi62 (2015) privind formarea competențelor-cheie, este exam-
inată opinia elevilor privind nivelul de formare a competențelor-cheie; semnificative pentru noi 
sunt valorile competenței de a învăța să înveți. Totodată, am examinat studiul realizat de IȘE în 
201863 Evaluarea Curriculumului național în învățământul general, și anume opiniile elevilor despre 
competența de a învăța să înveți. 

Anul 2015: din analiza acestei diagrame constatăm că 38% dintre elevi consideră că școala 
formează competența de a învăța să înveți în mare măsură, 47% – în măsură medie, 14% – în 
mică măsură. În studiul de referință au fost chestionaţi peste o mie de elevi. 

Anul 2017: elevii din gimnaziu consideră că școala formează competența de a învăța să înveți în 
mare măsură – 30% dintre elevi, în măsură suficientă – 48%, în mică măsură – 18%. Anul 2017: 
elevii din liceu consideră că școala formează competența de a învăța să înveți în mare măsură 6% 
dintre elevi, în măsură suficientă – 38% dintre elevi, în mică măsură – 40%, școala nu formează 
competența data – 16%. 

În baza mediei artimetice a acestor date ale sondajelor realizate în diferiți ani și la diferite nive-
luri de școlarizare (gimnaziu, liceu), a fost construită următoarea diagramă:

62 Anatol Gremalschi, Formarea competenţelor-cheie în învăţământul general: provocări și constrângeri. 
Studiu de politici educaţionale, Chișinău, 2015, https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu%20
Formarea%20Competentelor-Cheie.pdf
63 http://ise.md/uploads/files/1548841825_evaluarea_curriculumului_national.pdf
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https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu Formarea Competentelor-Cheie.pdf
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Figura 7. Măsura în care școala contribuie la formarea competenței de a învăța să înveți

Sursa: Calculele autorului în baza studiului A. Gremalschi, Formarea competențelor-cheie în învăţământul general: 
provocări și constrângeri, 201536, și a studiului IȘE, Evaluarea Curriculumului național în învățământul general, 201837.

Constatăm că aproape o treime din elevi (30%) consideră că aportul școlii la formarea compe-
tenței de a învăța să înveți este mic sau nul. Odată cu înaintarea pe niveluri educaționale, se 
constată o reducere substanțială a părerii elevilor privind nivelul de formare a competenței de a 
învăța să înveți, adică ceea ce școala le formează.

Constatări: Politicile educaționale din Republica Moldova se aliniază în mare parte la cele euro-
pene, deși mai există aspecte de îmbunătățit. Analiza procesului educațional din Republica Mol-
dova în baza cadrului european al competenței de a învăța să înveți, prin prisma opiniei elevului, 
ne demonstrează că, la nivelul practicilor educaționale, nu s-au înregistrat schimbări. Evaluările 
PISA constată că rezultatele elevilor din Republica Moldova sunt mult mai mici decât punctajele 
medii în țările OECD, iar procesul educațional nu este unul eficient. 

Studiul realizat de UNICEF și OECD ne demonstrează că practicile didactice din Moldova diferă 
de cele internaționale. Sondajele cu elevii confirmă că școala formează competența de a învăța 
să înveți în mică măsură, iar odată cu înaintarea pe niveluri educaționale, se constată o reducere 
substanțială a părerii elevilor. Aceste rezultate confirmă situația din Republica Moldova cu pri-
vire la procesul educational. 
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CONSTATĂRI ȘI  RECOMANDĂRI

În condiţiile actuale de dezvoltare a societăţii, procesul de învăţământ trebuie legat de formarea 
competenţei-cheie de a învăţa să înveţi. Examinând experiențele de formare și perspectivele de 
dezvoltare a competenței de a învăța să înveți, enunțăm următoarele constatări și recomandări.

1. Constatare: Învățarea de a învăța a fost identificată ca un domeniu în care este important 
să se elaboreze indicatori pentru monitorizarea sistemelor naționale de educație din Europa, 
aceasta fiind legată de performanța școlară. Cadrul european propune o structură clar definită 
a acestei competențe la nivel de formare, dar și la nivel de evaluare (dimensiunea afectivă, cogni-
tivă și metacognitivă). În Republica Moldova nu au fost identificate practici de implementare cu 
referire la cadrul structural al competenței de a învăța să înveți.

Recomandare: În condițiile actuale de dezvoltare a educației eficiența școlară trebuie legată 
de competența de a învăța să înveți. Dimensiunile competenței de a învăța să înveți (afectivă, 
cognitivă și metacognitivă) trebuie să fie reflectate într-o strategie sistemică de formare a ace-
stei competențe la nivel național, iar cadrele didactice de la toate ariile curriculare și treptele 
de învățământ trebuie să monitorizeze formarea acestei competențe.

2. Constatare: Cadrul european de referință, elaborat de Consiliul UE (22 mai 2018), propune o 
precizare a competențelor-cheie. Competența de a învăța să înveți este reconfigurată în compe-
tențe personale, sociale și de a învăța să înveți. Republica Moldova nu a implementat în documen-
tele de politici aceste precizări. 

Recomandare: Documentele de politici din Republica Moldova (Codul Educației, Cadrul de 
referință al Curriculumului național, curricula la discipline etc.) ar trebuie să accentueze dez-
voltarea competențelor personale, sociale și de a învăța să înveți și să dezvolte strategii concrete 
de formare. Pentru a fi implementate eficient, aceste restructurări presupun curricula cu o 
bază transversală. 

3. Constatare. Sistemul educațional din Finlanda, Estonia, Regatul Unit ne oferă modele de 
dezvoltare a competenței de a învăța să înveți. Examinate prin prisma cadrului european de a 
învăța să înveți, constatăm că aceste sisteme au fundamentat bine dimensiunea afectivă, adică 
motivația învățării și mediul de învățare. Spre deosebire de practicile internaționale, în Moldova 
nu se abordează suficient dimensiunea afectivă. Motivația pentru învățare rămâne a fi o pro-
blemă pentru sistemul național de învățământ. 

Recomandare: 

- În Republica Moldova ar putea fi implementat un model de structurare a finalităților pro-
cesului de învățământ în termeni de competenţe, printre care și competența de a învăța să 
înveți, corelat pe nivelurile şi ciclurile şcolare ale sistemului de învăţământ: învățământ 
preșcolar, primar, gimnazial, liceal. Modelul ar putea servi în proiectarea nivelurilor de 
competențe-cheie formate şi evaluate la finalul unei trepte de învăţământ secundar. Ar 
constitui o bază clară pentru elaborarea unor noi standarde de eficiență a învățării și a unui 
nou referențial de evaluare. 

- Este imperios necesară accentuarea dimensiunii afective prin elaborarea și implementa-
rea unor modele concrete de dezvoltare a motivației pentru învățare la toate disciplinele 
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școlare. Proiectarea activităților didactice în care să creăm condiții de stimulare a înv-
ățării: - bucuria învățării să vină de la cadrul didactic; - să apreciem cele mai mici succese ale 
elevilor; - să proiectăm situații în care fiecare elev să fie activ; - să extindem permanent sfera 
de motivație a elevilor prin diverse procedee didactice.

4. Constatare: Deși în domeniul politicilor educaționale din Republica Moldova s-au înregistrat 
anumite progrese (axarea pe competențe, racordarea competențelor specifice cu cele transdi-
sciplinare), totuși se atestă restanțe în implementarea acestora în experiențele didactice. Fapt 
confirmat și de performanțele scăzute la testele PISA din 2018, care sunt o consecință a practi-
cilor de învățare reproductivă.

Recomandare:

- Sunt necesare mecanisme concrete de monitorizare a implementării politicilor educaționale 
la toate nivelurile de învățământ și prezentarea publică a rapoartelor de monitorizare.

- Elaborarea ghidurilor metodologice cu modele de inserție pentru fiecare dimensiune a 
competenței de a învăța să înveți: afectivă, cognitivă, metacognitivă. 

- Implementarea pe larg a  tehnologiilor informaționale în cadrul lecțiilor. 
- Elaborarea unor modele de lucru cu elevii pe centre de interese, pentru a respecta indivi-

dualitatea elevului. 
- Implementarea în cadrul activităților didactice a învățării prin explorare, a învățării prin 

proiecte și încurajarea creativității elevului. 

5. Constatare: Studiul UNICEF și OECD demonstrează că practicile didactice din Moldova di-
feră de cele internaționale, iar cadrele didactice din Moldova pun mai puțin accent pe metodele 
care se concentrează pe satisfacerea nevoilor individuale de învățare ale elevilor și mai mult pe 
instruirea dirijată. 

Recomandare:

- Schimbarea accentelor în formarea continuă a cadrelor didactice prin proiectarea și im-
plementarea strategiilor didactice de formare și dezvoltare a competenței de a învăța să 
înveți. 

- Organizarera formărilor modulare pe teme mici, de exemplu: „Cum motivăm elevii pentru 
învățare?”; „Feedback în cadrul orelor”; „Mediul de învățare”; „Modele de activități didac-
tice centrate pe interes” etc. 

- Promovarea în școli a mentoratului – ca o modalitate eficientă de dezvoltare profesională.
- Crearea mecanismelor de implicare activă a părinților în viața școlară în vederea conștient-

izării necesității de formare a competenței de a învăța să înveți. De exemplu: seminare cu 
părinții pe teme legate de învățare, discuții în cadrul ședințelor, diseminarea în mass-me-
dia.

- Conștientizarea de către cadrul didactic a necesității de dezvoltare a competenței perso-
nale de a învăța să înveți ca indicator al calității vieții personale și ca demnitate profesională.



43Formarea competenței-cheie de a învăța să înveți în contextul noilor provocări societale

PO
LI

TI
CI

  
ED

U
CA

ȚI
O

N
AL

E

BIBLIOGRAFIE:

1. Beard, A. Născuți pentru a învăța: Despre capacitatea noastră incredibilă de a învăța și modul 
în care o putem folosi. Trad. R. Chifu. București: Publica, 2019.

2. Ciolan, L. Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iași: Poli-
rom, 2008.

3. Cristea, S. Dicţionar de pedagogie. Chișinău-București: Litera, 2000.

4. Crișciuc, V. Rezultatele evaluării PISA 2018: Dimensiuni, conexiuni și așteptări privind eva-
luările internaționale și naționale ale elevilor. Chișinău, 2020. Disponibil la: https://www.
soros.md/files/publications/documents/Crisciuc_compressed.pdf 

5. Caena, Fr. Developing a European Framework for the Personal, Social & Learning to Learn 
Key Competence (LifEComp). 2019. Disponibil la: https://www.researchgate.net/publica-
tion/344811570_Developing_a_European_Framework_for_the_Personal_Social_Learning_
to_Learn_Key_Competence_LifEComp_Literature_Review_and_Analysis_of_Frameworks

6. COMPÉTENCES CLÉS POUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA 
VIE. Un Cadre de référence européen. Disponibil la: https://competencescles.eu/sites/de-
fault/files/attachements/keycomp_fr.pdf

7. Drăghicescu, L., Cristea, S., Petrescu, A., Gorghiu, G., Gorghiu, L. „The Learning to Learn 
Competence – Guarantor of Personal Development”. In Procedia – Social and Behavior-
al Sciences. Vol. 191. P. 2487-2493. Disponibil la: https://www.researchgate.net/publica-
tion/279732105_The_Learning_to_Learn_Competence_-_Guarantor_of_Personal_Devel-
opment

8. Evaluarea Curriculumului Național în învățământul general. Disponibil la:  http://ise.md/
uploads/files/1548841825_evaluarea_curriculumului_national.pdf

9. Educaţie pentru o societate a cunoaşterii: Cadrul de referinţă al noului Curriculum naţional. 
Studii de politici educaţionale. Disponibil la: http://www.soros.md/files/publications/docu-
ments/Studiu%20Cadrul%20de%20Referinta.pdf

10. Formarea competenței de a învăța să înveți în cadrul predării disciplinelor de studii. Dispo-
nibil la: http://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/articles/view/chapter/activ-cab-met/
day/2016-11-07/id/2812

11. Franțuzan, L. (coord.). Învățarea școlară. Probleme de realizare. Perspective de dezvoltare. 
Chișinău, 2020. Disponibil la: http://ise.md/uploads/files/1610918684_invatarea_scolara_
probleme_de_realizare._perspective_de_dezvoltare.pdf

12. Gremalschi, A. Formarea competenţelor-cheie în învăţământul general: provocări și con-
strângeri. Studiu de politici educaţionale. Chișinău, 2015. https://www.soros.md/files/publi-
cations/documents/Studiu%20Formarea%20Competentelor-Cheie.pdf

13. Halinen, I. The New Educational Curriculum in Finland. In Improving the Quality of Childhood 
in Europe, vol. 7, 2018. P. 75-89. Disponibil la: https://www.allianceforchildhood.eu/files/
Improving_the_quality_of_Childhood_Vol_7/QOC%20V7%20CH06%20DEF%20WEB.pdf

14. Hoskins B, Fredriksson U. Learning to Learn: What is it and can it be measured. Luxembourg: 
OPOCE, 2008. 

https://www.soros.md/files/publications/documents/Crisciuc_compressed.pdf
https://www.soros.md/files/publications/documents/Crisciuc_compressed.pdf
https://www.researchgate.net/publication/344811570_Developing_a_European_Framework_for_the_Personal_Social_Learning_to_Learn_Key_Competence_LifEComp_Literature_Review_and_Analysis_of_Frameworks
https://www.researchgate.net/publication/344811570_Developing_a_European_Framework_for_the_Personal_Social_Learning_to_Learn_Key_Competence_LifEComp_Literature_Review_and_Analysis_of_Frameworks
https://www.researchgate.net/publication/344811570_Developing_a_European_Framework_for_the_Personal_Social_Learning_to_Learn_Key_Competence_LifEComp_Literature_Review_and_Analysis_of_Frameworks
https://competencescles.eu/sites/default/files/attachements/keycomp_fr.pdf
https://competencescles.eu/sites/default/files/attachements/keycomp_fr.pdf
https://www.researchgate.net/journal/Procedia-Social-and-Behavioral-Sciences-1877-0428
https://www.researchgate.net/journal/Procedia-Social-and-Behavioral-Sciences-1877-0428
http://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu Cadrul de Referinta.pdf
http://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu Cadrul de Referinta.pdf
http://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/articles/view/chapter/activ-cab-met/day/2016-11-07/id/2812
http://educ-hincesti.starnet.md/dih/public/articles/view/chapter/activ-cab-met/day/2016-11-07/id/2812
http://ise.md/uploads/files/1610918684_invatarea_scolara_probleme_de_realizare._perspective_de_dezvoltare.pdf
http://ise.md/uploads/files/1610918684_invatarea_scolara_probleme_de_realizare._perspective_de_dezvoltare.pdf
https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu Formarea Competentelor-Cheie.pdf
https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu Formarea Competentelor-Cheie.pdf
https://www.allianceforchildhood.eu/files/Improving_the_quality_of_Childhood_Vol_7/QOC V7 CH06 DEF WEB.pdf
https://www.allianceforchildhood.eu/files/Improving_the_quality_of_Childhood_Vol_7/QOC V7 CH06 DEF WEB.pdf


44 LUDMILA FRANȚUZAN

PO
LI

TI
CI

  
ED

U
CA

ȚI
O

N
AL

E

15. Illeris, K. Teorii contemporane ale învăţării. București: Editura Trei, 2014.

16. Higgins, S. E. et al. Learning to Learn in Schools Phase 3 Evaluation: Final Report. 2007. 
Disponibil la: https://www.researchgate.net/publication/232607639_Learning_to_Learn_
in_Schools_Phase_3_Evaluation_Final_Report 

17. Learning to learn in Finland: Theory and policy, research and practice. Disponibil la: 

https://www.researchgate.net/publication/295391200_Learning_to_learn_in_Finland_Theo-
ry_and_policy_research_and_practice

18. Lifelong Guidance in Estonia 2021. https://eeagentuur.ee/wp-content/uploads/2021/04/
veebi_lifelongzguidancezinzestoniaz21zveebz03-19z3.pdf

19. Marope, M. Reconceptualizing and repositioning curriculum in the 21st century: A global 
paradigm shift. 2017. Disponibil la: http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resour-
ces/reconceptualizing_and_repositioning.pdf

20. Modernizarea învățământului general în Republica Moldova. Studii de politici educaționale 
elaborate în baza rezultatelor PISA 2015. 

21. Neacșu, I. Neurodidactica învăţării și psihologia cognitivă. Ipoteze, conexiuni, mecanisme. 
Iași: Polirom, 2019.

22. National strategy for lifelong learning for the period 2014-2020, as adopted with DCM 
No 12 of January 10, 2014, Ministry of Education and Science, Republic of Bulgaria, 2014, 
https://www.mon.bg/en/74, accesat la 27.07.2021. 

23. PISA 2018. https://www2.compareyourcountry.org/pisa/country/mda?lg=en

24. Programming document 2021-23. https://www.cedefop.europa.eu/files/4200_en.pdf

25. Raport de analiză a rezultatelor chestionarului „Educația 2030” – 10 aspecte ale sistemului 
educational și opinia TA despre ele. 2021. https://drive.google.com/file/d/1BSoZTd-wuVzN-
rWfiaBjNpYKzvXYEXwRx/view

26. Sclifos, L. Formarea competenței de a învăța să înveți. Disponibil la: https://ibn.idsi.md/sites/
default/files/imag_file/Formarea_dezvoltarea%20competentei%20de%20a%20invata%20
sa%20inveti.pdf

27. 10 trends transforming education as we know it. European Political Strategy Centre. Disponibil la: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/227c6186-10d0-11ea-8c1f-01a-
a75ed71a1

28. Sala, A., Punie, Y., Garkov, Vl., Cabrera, M. LifeComp The European Framework for Personal, 
Social and Learning to Learn Key Competence. 2020. Disponibil la: https://www.schooledu-
cationgateway.eu/en/pub/resources/publications/lifecomp-european-framework.htm

29. Strategia pentru învățarea pe tot parcursul vieții în Estonia 2020, Ministerul Educației și 
Cercetării al Estoniei. Disponibil la: https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_life-
long_strategy.pdf

30. https://mecc.gov.md/sites/default/files/chimie_gimnaziu_ro.pdf

31. Cadrul de referință al Curriculumului national. Chișinău, 2017. Disponibil la: https://mecc.
gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf

32. Standarde de eficiență a învățării. https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_efi-
cienta_a_invatarii.pdf

https://www.researchgate.net/publication/232607639_Learning_to_Learn_in_Schools_Phase_3_Evaluation_Final_Report
https://www.researchgate.net/publication/232607639_Learning_to_Learn_in_Schools_Phase_3_Evaluation_Final_Report
https://www.researchgate.net/publication/295391200_Learning_to_learn_in_Finland_Theory_and_policy_research_and_practice
https://www.researchgate.net/publication/295391200_Learning_to_learn_in_Finland_Theory_and_policy_research_and_practice
https://eeagentuur.ee/wp-content/uploads/2021/04/veebi_lifelongzguidancezinzestoniaz21zveebz03-19z3.pdf
https://eeagentuur.ee/wp-content/uploads/2021/04/veebi_lifelongzguidancezinzestoniaz21zveebz03-19z3.pdf
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/reconceptualizing_and_repositioning.pdf
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/reconceptualizing_and_repositioning.pdf
https://www.mon.bg/en/74
https://www2.compareyourcountry.org/pisa/country/mda?lg=en
https://www.cedefop.europa.eu/files/4200_en.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Formarea_dezvoltarea competentei de a invata sa inveti.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Formarea_dezvoltarea competentei de a invata sa inveti.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Formarea_dezvoltarea competentei de a invata sa inveti.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/227c6186-10d0-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/227c6186-10d0-11ea-8c1f-01aa75ed71a1
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/publications/lifecomp-european-framework.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/publications/lifecomp-european-framework.htm
https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/chimie_gimnaziu_ro.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_eficienta_a_invatarii.pdf
https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_de_eficienta_a_invatarii.pdf


45Formarea competenței-cheie de a învăța să înveți în contextul noilor provocări societale

PO
LI

TI
CI

  
ED

U
CA

ȚI
O

N
AL

E

33. Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea curriculumului național. Document de 
politici educaționale. https://www.edu.ro/sites/default/files/DPC_31.10.19_consultare.pdf

34. Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind competențele-cheie pentru învățarea 
pe parcursul întregii vieți (2018/C 189/01), anexa 1, pp. 7-11. Referință la EQF.

35. Référentiel de la compétence-clé « apprendre à apprendre ». Disponibil la: https://compe-
tencescles.eu/sites/default/files/wp-content/uploads/2010/02/referentiel-de-la-compe-
tence-cle-apprendre-a-apprendre-greta-du-velay.pdf

36. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 
on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). Disponibil la: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2006.394.01.0010.01.EN-
G&toc=OJ%3AL%3A2006%3A394%3ATOC, accesat la 05.07.2021.

37. The Cambridge Life Competencies Framework. Learning to learn. Disponibil la: https://lan-
guageresearch.cambridge.org/images/Language_Research/CamFLiC/CLCF_Learning_to_
Learn.pdf

38. Walker, T. D. Să predăm ca în Finlanda. 33 de strategii simple pentru lecții pline de bună 
dispoziție. București: Editura Trei, 2018.

39. https://www.hm.ee/sites/default/files/est_basic_school_nat_cur_2014_appendix_13_final.
pdf

40. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-and-learning-gen-
eral-lower-secondary-education-38_en

41. Cum arată programa școlară în viziunea elevilor. Disponibil la: https://www.youtube.com/
watch?v=dkTJemQ95o4&t=311s

42. Cum gândește Petru la 14 ani? Disponibil la: https://www.youtube.com/watch?v=z0OG-
MhhUB3w 

43. Sandu, S. „Competențele învățământului versus necesitățile pieței muncii”. Agora. Postat 12 
martie 2021. Disponibil la: https://agora.md/stiri/84988/opinie-competentele-invataman-
tului-versus-necesitatile-pietei-muncii

https://www.edu.ro/sites/default/files/DPC_31.10.19_consultare.pdf
https://competencescles.eu/sites/default/files/wp-content/uploads/2010/02/referentiel-de-la-competence-cle-apprendre-a-apprendre-greta-du-velay.pdf
https://competencescles.eu/sites/default/files/wp-content/uploads/2010/02/referentiel-de-la-competence-cle-apprendre-a-apprendre-greta-du-velay.pdf
https://competencescles.eu/sites/default/files/wp-content/uploads/2010/02/referentiel-de-la-competence-cle-apprendre-a-apprendre-greta-du-velay.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2006.394.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2006%3A394%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2006.394.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2006%3A394%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2006.394.01.0010.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2006%3A394%3ATOC
https://languageresearch.cambridge.org/images/Language_Research/CamFLiC/CLCF_Learning_to_Learn.pdf
https://languageresearch.cambridge.org/images/Language_Research/CamFLiC/CLCF_Learning_to_Learn.pdf
https://languageresearch.cambridge.org/images/Language_Research/CamFLiC/CLCF_Learning_to_Learn.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/est_basic_school_nat_cur_2014_appendix_13_final.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/est_basic_school_nat_cur_2014_appendix_13_final.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-and-learning-general-lower-secondary-education-38_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teaching-and-learning-general-lower-secondary-education-38_en
https://www.youtube.com/watch?v=dkTJemQ95o4&t=311s
https://www.youtube.com/watch?v=dkTJemQ95o4&t=311s
https://www.youtube.com/watch?v=z0OGMhhUB3w
https://www.youtube.com/watch?v=z0OGMhhUB3w
https://agora.md/stiri/84988/opinie-competentele-invatamantului-versus-necesitatile-pietei-muncii
https://agora.md/stiri/84988/opinie-competentele-invatamantului-versus-necesitatile-pietei-muncii



