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ASPECTE  PRIVIND 
FORMAREA COMPETENŢEI DE AUTOINSTRUIRE A 

STUDENŢILOR 

Rezumatul tezei de doctorat 

La mijlocul secolului al XX-lea, învăţământul superior european şi cel 
nord american au resimţit puternic modificările generate de prezenţa amplă 
a noilor tehnologii de informare, de creşterea numărului de studenţi (mai 
ales studenţi adulţi), accentuarea dificultăţilor financiare, solicitările - 
numeroase şi diverse – de servicii din partea comunităţii, de creşterea 
necesităţilor impuse de evoluţia pieţei muncii şi explozia informaţională (R. 
Foucher, 2000). 

Prezenţa pe scară tot mai largă a noilor tehnologii ale informaţiei şi 
comunicării ridică, spre exemplu, probleme privind integrarea cunoştinţelor 
vehiculate pe media electronică dar şi utilizarea acestor tehnici în scopuri 
educative. Aceasta corelează şi cu creşterea „clientelei studenţeşti” care 
trebuie pregătită astfel încât să deţină competenţe pentru studii avansate. În 
plus, este necesară o metodologie de predare-învăţare-evaluare capabilă să 
satisfacă interesele multiple ale studenţilor. 

Creşterea numărului de adulţi care studiază în universităţi pune 
probleme referitoare, în primul rând, la strategiile educaţionale şi, firesc, la 
formarea capacităţilor specifice de autoinstruire. 

Dificultăţile financiare ale şcolilor au dus la necesitatea de a descoperi 
noi surse de finanţare şi/sau canale noi de vehiculare a informaţilor. 

Solicitările de servicii venite din partea comunităţii impun intervenţii 
educative diferite de cele tradiţionale, chiar neconvenţionale. 

Schimbările survenite pe piaţa muncii reprezintă o cauză a creşterii 
numărului de responsabilităţi legate de gestionarea competenţelor şi 
angajărilor. Ca o consecinţă majoră a exploziei informaţionale, oamenii 
trebuie să înveţe singuri mai ales din propria experienţă. 

Orientarea instituţiilor spre gestionarea competenţelor determină o 
„regândire” a învăţământului superior pe principiul formării „competenţelor 
generice” (R. Foucher, 2000). 

Restructurările produse în toate spaţiile educaţionale – spre exemplu: 
deschiderea spre şi extinderea „ariei educaţionale europene” şi a celei 
mondiale, lărgirea „spaţiului european al învăţământului superior în context 
global”, amplificarea reţelelor de mobilitate transnaţională a studenţilor, 
cadrelor didactice şi cercetătorilor, dezvoltarea unui învăţământ continuu şi 
cooperarea universitară, deschiderile tot mai ample către „long life learning” 



 

şi orientarea prioritară spre formarea competenţelor generice/transversale – 
conduc la noi abordări teoretice şi practice în formarea agenţilor educaţiei. 

Sunt doar câteva argumente în favoarea ideii de necesitate a educaţiei 
pentru autoeducaţie, pentru autoinstruire. Din acest punct de vedere 
învăţământul superior este „spaţiul rezervat (prin excelenţă – n.n.) practicilor 
de autoformare (R. Foucher, 2000). Formarea competenţei de autoinstruire a 
studenţilor ar trebui să reprezinte, deci, o coordonată esenţială a politicilor şi 
praxisului educaţionale. 

Problema reîntoarcerii la practici autodidacte – ca acte de instruire / 
formare prin efort personal, asistate sau nu de specialişti – se 
contextualizează. Necesitatea autodidaxiei – ca autoinstruire personalizată 
neasistată sau cel mult, minimal asistată – şi, implicit a educaţiei pentru 
(auto)educaţie – este generată, în primul rând, de puternica mobilitate 
culturală, socio-politică şi socio-profesională. 

Abordările contemporane cu privire la autoeducaţie, autoinstruire, 
autodidaxie sunt tot mai numeroase şi mai variate; perspectivele 
psihosomatică, centrată pe dezvoltare, cognitivă, didactică, focalizată pe 
organizare, socioculturală, extraşcolară sau epistemologică – sunt în fond 
complementare. Interesul pentru problematica teoretică şi practică a 
autoinstruirii se cristalizează, deja, în elemente conceptuale tot mai bine 
conturate (A.N. Tremblay, 2003), în teorii care tind să devină unificatoare şi, 
inevitabil, interdisciplinare (A.G. Straka, 2007). Literatura psihopedagogică 
este relevantă în acest sens (A. Alahna, S. Alava, P. Candy, Ph. Careé, J. 
Dumazedier, R. Foucher sau M. Hrimech, G.A. Straka, A.N. Tremblay – în 
zona învăţământului superior).  

Perspectivele metacognitive asupra autoinstruirii din mediile 
universitare sunt relativ recente; investigaţiile cu privire la strategiile 
metacognitive implicate în învăţarea de tip academic au fost iniţiate în 1990 
de către M. Hrimech; ele sunt în prezent, amplu dezvoltate de organizaţii 
internaţionale specializate – GRAME, GIRAT; GRAF, LOS ş.a.  

Pentru învăţământul universitar românesc problematica autoinstruirii 
şi autodidaxiei este o provocare majoră (A. Barna, 1995; I. Comănescu, 
1996; N. Vinţanu, 2002; V. Negovan, 2004; I. Neacşu, 2006; A. Glava, 2009). 
Formarea competenţei de autoinstruire a studenţilor (CAS) devine tot mai 
relevantă în contextul transformărilor din educaţie. 

Cercetarea pe care am realizat-o a urmărit să demonstreze în primul 
rând acest aspect. 

Sintetic, am definit competenţa de autoinstruire a studentului ca fiind 
ansamblul capacităţilor lui de a-şi organiza (proiecta-desfăşura-evalua) 
condiţiile propriei instruiri. Am optat pentru conceptul de „competenţă” 
datorită semnificaţiei în raport cu actul didactic, datorită deschiderilor spre 
operaţionalizare. Am optat pentru o abordare metacognitivă şi self-
managerială a sintagmei pentru că aceasta a permis formularea unui model 
teoretic generos şi a unui model operaţional profitabil cercetării.  

Competenţa de autoinstruire a studenţilor (CAS) – o sintagmă cu un 
pregnant caracter deschis şi dinamic – acoperă un set de subcompetenţe 
specifice: subcompetenţa de proiectare a propriei strategii de autoinstruire 
(strategia personalizată de autoinstruire – SPA), subcompetenţa de realizare 
/aplicare a acesteia şi pe cea de (auto)evaluare. 



 

Strategia personalizată de autoinstruire este un construct dinamic, cu 
rol adaptativ în raport cu toate condiţiile învăţării, caracterizat prin unicitate 
şi originalitate datorită contextualizării. 

Competenţa de autoinstruire a studenţilor presupune funcţionarea 
interdependentă a componentelor ei, a pre/subcompetenţelor: de 
autocunoaştere – de determinare a resurselor interne ale autoinstruirii, de 
determinare a resurselor externe ale propriei instruiri şi de contextualizare a 
atrategiei personalizate de autoinstruire, de autoevaluare. 

Am conceput un model teoretic al CAS bazat pe perspectivele 
metacognitivă, psihopedagogică (didactică) şi (self)managerială. Astfel, CAS 
are următoarea structură: 
 

Subcompetenţa Caracteristici ale 
subcompetenţei  Capacităţi implicate şi abilităţi asociate 

capacităţi, abilităţi decizionale şi de 
concepţie 

autoproiectarea 
SPA* subcompetenţă de proiectare 

• formularea opţiunii pentru elementele 
strategiei personalizate, relaţiile dintre ele 
şi pentru concepţie contextualizată: 
– utilizarea datelor de autocunoaştere 
– utilizarea datelor care descriu contextul 
(extern) al autoinstruirii 
– valorificarea datelor referitoare la 
resursele externe ale autoinstruirii** 
• conceperea SPA: 
– formularea finalităţilor autoinstruirii 
– stabilirea opţiunilor metodologice cu 
privire la autoinstruire şi evaluarea 
rezultatelor ei 
– selectarea-organizarea informaţiei 
necesare autoinstruirii 
– stabilirea formelor de organizare 
adecvate 
– stabilirea opţiunilor referitoare la 

utilizarea resurselor materiale (spaţiu, 
tehnică, timp) şi financiare necesare 

capacităţi, abilităţi de 
 realizare / implementare realizarea 

SPA 

subcompetenţă de 
realizare / implementare, 

componentă 
– utilizare în contexte concrete a metodelor 

de autoinstruire şi a resurselor 
necesare 

capacităţi, abilităţi de autoevaluare 
autoevaluarea 

SPA 
subcompetenţă de evaluare, 

metacomponentă – autoevaluarea rezultatelor instruirii 
– autoevaluarea procesului autoinstruirii 

în ansamblu 

 
Formarea CAS presupune, în primul rând, diagnoză psihopedagogică – 

determinarea, stabilirea unui diagnostic psihopedagogic referitor la 
capacităţile de autoinstruire; orice demers de acest tip implică parcurgerea 
următoarelor etape: formularea obiectivelor, opţiunile metodologice pentru 
diagnosticare, interpretarea rezultatelor (formularea diagnosticului şi a 
predicţiilor posibile). Distingem esenţial între (auto)diagnoză şi 

                                                 
* SPA – strategia personalizată de autoinstruire 
** aceste date sunt obţinute de competenţele: de autocunoaştere, de determinare a 
resurselor externe necesare autoinstruirii şi de determinare a condiţiilor contextuale de 
autoinstruire 



 

(auto)evaluare (pedagogice) subliniind mai ales caracterul exclusiv formativ 
al celei dintâi şi caracterul psihopedagogic al obiectivelor/rezultatelor ei. 
Diagnosticul psihopedagogic fundamentează demersul de consiliere 
psihopedagogică a studentului. 

Pe baza modelului teoretic am elaborat un model operaţional care a 
permis generarea catalogului variabilelor şi a unor instrumente specifice de 
investigaţie: un chestionar pentru determinarea nivelului general al CAS (o 
variantă pentru explorare şi o variantă (autoadministrabilă) pentru uzul 
studenţilor) şi un ghid de interviu (semistructurat) pe teme de autoinstruire; 
chestionarul este suficient de flexibil ca să permită combinaţii „tehnice” cu 
alte probe de diagnosticare (am optat pentru chestionarul (adaptat al) Annei 
N. Tremblay – Questionnaire. Autodiagnostic des besoins en autoformation – 
pentru că relevă „incidentele critice”, dificultăţile pe care le întâmpină 
studentul care se autoinstruieşte într-un domeniu (este o probă focusată pe 
aspectele metacognitive şi care permite multiple interpretări calitative). 

Diagnosticele individuale şi microgrupale stabilite în timp, în cadrul 
activităţii instructiv-educative curente, au condus la ideea că studenţii nu 
dispun de o CAS ştiinţific structurată, coerent funcţională, eficientă. Astfel a 
apărut evidentă necesitatea unei investigaţii experimentale centrată pe un 
program formativ special. 

Oricum, un program de formare a competenţei de autoinstruire (a 
studenţilor dar şi a elevilor) este, în principiu, un experiment continuu. 
Proiectarea lui presupune un fundament filosofic adecvat, criterii de 
relevanţă, coerenţă şi echilibru, unitate şi flexibilitate. Nucleul acestui tip de 
program poate fi sintetizat într-un principiu didactic: diferenţiere – 
individualizare – personalizare în (auto)instruire. Orice astfel de program este, 
inevitabil, interdisciplinar şi trebuie implementat creativ. Contextualizarea 
este definitorie. Din perspectivă psihopedagogică proiectul unui posibil 
program de formare a cestei competenţe, se fundamentează pe o teorie 
psihologică (a autoinstruirii), pe una pedagogică (pedagogie universitară) şi 
pe repere ale self-managementului; din punct de vedere psihologic, formarea 
metacogniţiei este prioritară. 

Esenţa oricărui program de formare a CA(S) este asumarea ca obiectiv 
central a educării abilităţilor studentului de a proiecta, utiliza şi evalua 
strategii personalizate de autoinstruire. Evident că el se bazează pe principii 
didactice universitare de factură (meta)cognitivă, promovează finalităţi (de 
generalităţi diferite) derivate din modelul CA(S), permite selectarea şi 
organizarea unor conţinuturi specifice (flexibile, permeabile, dinamice şi 
generatoare de strategii personalizate de autoinstruire), angajează un set 
metodologic complex (adaptabil în sensul personalizării) şi forme de 
organizare favorizante. El implică o reţea de relaţii didactice de tip 
colaborativ şi suportiv (motivaţia pentru autoinstruire fiind foarte 
importantă); profesorul este mai ales consilier şi asistent iar studentul 
devine treptat propriul „profesor”.  

Din punct de vedere psihopedagogic evaluarea rezultatelor programului 
vizează cel puţin două dimensiuni: achiziţii în domeniul CAS şi 
performanţele pe care le generează; în primul caz complementaritatea 
evaluare – autoevaluare este implicită iar în al doilea caz, autoevaluarea (şi 
automonitorizarea) prevalează. 

Am conceput un asemenea program experimental pe care l-am 
implementat în Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu sub 



 

forma unui curriculum facultativ intitulat „Autodidaxie” şi care 
contextualizează modelul-cadru. Obiectivele generale au vizat: formarea 
atitudinilor favorabile auto/intercunoaşterii şi autoinstruirii, a atitudinilor 
de deschidere către autoeducaţie şi autoinstruire (mai ales profesionale) 
permanente, formarea abilităţilor generale de autoinstruire (în profesie, în 
primul rând). Programul a fost experimentat cu studenţii din anul I al 
academiei militare. 

Premisele teoretice care pe care s-a baza aplicarea programului (FCAS) 
sunt următoarele: 

* performanţele pe care le obţin studenţii depind în mare măsură de CA(S) 
pentru că activitatea de învăţare/instruire în mediile „universitare“ este predominant 
„studiu individual“ (sau forme similare); aceasta implică necesitatea transformării CA(S) într-
un obiectiv formativ explicit în proiectele curriculare universitare sau într-un proiect 
curricular special; 

* fundamentarea şi elaborarea unui program de formare a CA(S) pornesc 
inevitabil de la un model teoretic al acestui tip de competenţă; aşa cum am arătat, am 
conceput unul bazându-ne pe abordările metacognitive şi self-manageriale din domeniul 
educaţiei (universitare) şi autoinstruirii; 

* formarea CA(S) – o competenţă generică – deschide posibilităţi reale de 
dezvoltare a calităţilor necesare autodidaxiei (achiziţii fundamentale pentru omul 
contemporan); 

* formarea CA(S) este un proces extrem de complex, dinamic şi – în esenţă – 
permanent experimental; cauze: CAS cuprinde un set de subcompetenţe (proiectarea 
propriei SPA, aplicarea SPA şi (auto)evaluarea ei) interdependente dar cu evoluţii 
(independente) inegale şi puternice dependenţe de factori subiectivi/obiectivi; prin urmare, 
CAS este un construct dinamic, flexibil, deschis, cu rol adaptativ (în raport cu toate 
condiţiile învăţării/instruirii), cu originalitate şi – mai ales – unicitate (prin contextualizare); 
CA(S) presupune funcţionarea (dezirabil sinergică a) pre/subcompetenţelor de 
autocunoaştere, de determinare a resurselor externe ale autoinstruirii şi de contextualizare 
a SPA; 

* fundamentarea oricărui proiect de formare a CA(S) porneşte de la un diagnostic 
psihopedagogic (rezultatul diagnozei); subliniem – în acest sens – necesitatea unei 
competenţe specifice a cadrului didactic – competenţa diagnostică şi, implicit, subliniem 
importanţa formării-dezvoltării ei; 

* formarea-dezvoltarea CA(S) permite, în principiu, formarea-dezvoltarea 
capacităţilor (studenţilor) de autodiagnoză; cu cât CA(S) este mai structurată, mai coerentă, 
mai flexibilă şi mai operaţională cu atât „componenta“ autodiagnoză este, principial, mai 
dezvoltată; aspectul este fundamental în experiment pentru că susţine ideea formării 
competenţelor generice implicite, prin formarea CAS; 

* formarea CAS valorifică setul de caracteristici (şi (meta)cognitive) specifice 
vârstei studenţilor (în esenţă, adolescenţă) şi permite o maturizare optimă; dezvoltă 
capacităţi metacognitive, autonomia, responsabilitatea (în general şi faţă de sine, în special), 
capacitatea de implicare în autoformare/autoeducaţie, dezvoltă capacitatea de adaptare la 
mediile socio-profesionale (şi educaţionale) contemporane; 

* un program general de formare a CAS va fi totdeauna completat şi susţinut de 
secvenţele particulare de autoinstruire (asociate fie disciplinelor de învăţământ sau 
problemelor pe care ele le abordează, fie unor proiecte personale, de autoinstruire ale 
studenţilor); 

* formarea CAS – concepută ca şi curriculum universitar - implică, în primul 
rând, o relaţie de parteneriat, colaborativă între cadrul didactic şi student; de aceea am 
optat pentru formulele „opţional“/„facultativ“ posibil de asociat cu statutul curriculumului; 
considerăm că un program facultativ de FCAS este cel mai indicat pentru studenţii anului I 
(datorită particularităţilor mediului educaţional universitar dar şi celor de vârstă/educaţie 
etc. specifice studenţilor); 

* un program FCAS general este dezirabil în mediile universitare pentru că el 
poate fi gestionat de un singur cadru didactic ceea ce, din punct de vedere experimental (dar 
şi practic), este favorizant; de aceea am optat pentru o astfel de formulă (intitulată, în cazul 
nostru “Autodidaxie”); 

* orice program FCAS este, în esenţă, un experiment centrat pe student (pe 
individ şi, secundar, pe microgrup); el este destinat să creeze condiţii optime pentru 



 
structurarea CAS (generarea diagnosticului psihopedagogic, oferta de informaţie minimală 
pentru dezvoltarea palierelor metacognitive, contexte de (auto)instruire necesare şi 
suficiente pentru exersarea capacităţilor de autocunoaştere, determinarea resurselor 
externe pentru autoinstruirea personalizată şi (auto)evaluarea SPA); 

* un curriculum FCAS îl consideră pe student partener în procesul propriei 
instruiri; de aceea feedback-ul permanent în raport cu activitatea este o necesitate; evident, 
acest curriculum deschis/perfectibil este, la un moment dat (şi la un anumit nivel) 
rezultatul colaborării explicite profesor-student; am demonstrat acest aspect în/prin 
activitatea de elaborare a unor lucrări de diplomă cu studenţii din anul terminal. 

Am pornit de la presupoziţia generală că performanţele studenţilor (mai 
ales ale celor din anul I) vor creşte dacă vor utiliza o competenţă de 
autoinstruire ştiinţific elaborată. Din această ipoteză am derivat ipoteze 
secundare: o CAS ştiinţific elaborată se poate obţine dacă se implementează 
programe speciale de formare în acest sens; o CAS ştiinţific elaborată se 
poate obţine dacă se asigură condiţii de exersare în activităţi (cu conţinut 
instructiv-educativ metacognitiv) interesante pentru student, liber alese de 
către el (fie că ele sunt curriculare sau extracurriculare). Experimentul a fost 
proiectat astfel încât să permită monitorizarea formării-dezvoltării CAS de 
către cadrul didactic dar şi de către student. 

Obiectivele generale ale cercetării, în aceste condiţii, au devenit:  
A. diagnosticarea CAS;  
B. elaborarea şi implementarea unui program de formare a CAS (pentru 

studenţii din Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ Sibiu) 
Pe baza acestora am specificat obiectivele secvenţiale ale investigaţiei: 

A.1. proiectarea unui program de diagnoză a CAS; 
A.2. proiectarea unor instrumente de diagnosticare (cel puţin generală) a CAS; 
A.3. elaborarea diagnosticelor psihopedagogice individuale şi grupale (date „de 

start“ pentru elaborarea programului de formare), generale (şi eventual, specifice); 
A.4. formularea previziunilor (ca aproximări comportamentale/performanţiale) 

individuale. 
B.1. elaborarea modelului teoretic al CAS; 
B.2. generarea modelului operaţional al CAS (pe baza celui teoretic); 
B.3. stabilirea catalogului variabilelor implicate de experiment; 
B.4. elaborarea programului FCAS; 
B.5. implementarea programului FCAS; 
B.6. evaluarea rezultatelor aplicării programului (comparaţii între diagnosticele 

iniţiale şi cele ulterioare/„finale“). 
Principalele variabile implicate în experiment au fost: capacităţile de 

autocunoaştere ale studenţilor, capacităţile de gestionare a resurselor 
interne ale propriei personalităţi (implicate în autoinstruire), capacităţile de 
determinare a resurselor externe necesare autoinstruirii, capacităţile de 
gestionare a acestora, capacităţile  de proiectare a SPA, capacităţile de 
implementare a ei, capacităţile de (auto)evaluare a programului personalizat 
de autoinstruire şi a rezultatelor lui. 

Programul experimental a fost aplicat pe un eşantion de 144 de subiecţi 
(85 de studenţi militari din academiile militare ale forţelor aeriene şi terestre, 
30 de studenţi civili din instituţiile de învăţământ superior sibiene şi 29 de 
elevi ai colegiilor militare); curriculumul facultativ a fost parcurs timp de un 
semestru de către 65 de studenţi; ceilalţi aparţin subeşantioanelor de 
control).  

Demersul experimental s-a structurat astfel: 
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 pretestul 
(etapa constatativă) experimentul posttestul retestul 

Etape 
generale 

cercetare constatativă; 
date de start, 
eşantionare (stabilirea 
grupelor de 
experiment şi a celor 
de control) 

derularea propriu-zisă 
a experimentului; 
aplicarea programului 
formativ în cadrul 
grupelor de 
experiment 

analiza cantitativă şi 
calitativă a 
rezultatelor 
experimentului 
(comparaţii între 
rezultatele obţinute de 
grupele în care s-a 
derulat experimentul 
şi cele de control) 

analiza cantitativă şi 
calitativă a 
rezultatelor 
experimentului la 
distanţă (în timp); 
se verifică rezultatele 
experimentului 
formativ şi se 
retestează ipoteza 
iniţială 

Diagnoza A 
(psihopedagogică 
iniţială) 

Implementarea 
programului  formativ  
“Autodidaxie” 

Diagnoza B 
(psihopedagogică 
finală) 

Diagnoza C 
(psihopedagogică) 

Etape 
specifice 

experi 
mentului 

de 
formare a 

CA(S) 
(cercetare) 

→ diagnostice 
psihopedagogice (I) 

grupale şi individuale 
eşantionul şi 

subeşantioanele 
(referenţiale şi 
experimentale) 

(curriculum facultativ 
destinat studenţilor 
din anul I care fac 

parte din grupele de 
experiment – 

subeşantionul 
experimental) 

→ diagnostice 
psihopedagogice (II) 
mai ales individuale 
şi, eventual, grupale 

(pentru subeşantionul 
experimental şi cel de 

control) 

→ diagnostice 
psihopedagogice (III) 
individuale (pentru 

fundamentarea 
actului de 

consiliere/asistenţă 
psihopedagogică 

necesar în 
autoinstruire) 

Etape 
didactice 

diagnostic 
psihopedagogic I 

program general de 
formarea CAS (cu 

exerciţii personale de 
proiectarea SPA şi 

aplicaţii) 

diagnostic 
psihopedagogic II 

program
e 

individu
ale de 
auto 

instruire 
(SPA) 

diagnostic 
psiho 

pedagogic 
III 

Seturi 
metodolo-

gice 

– chestionar 
DNGCA(S) – varianta 

A; 
– proba QABA; 

– interviu 
semistructurat pe 
probleme CA(S). 

– strategii de predare-
învăţare-evaluare de 

natură metacognitivă; 
– jurnal personal de 

reflecţie; 
– fişe de opinie; 
– proiecte SPA 

(portofoliu); 
– jurnalul cadrului 

didactic. 

- chestionarul DNGCA(S) –  
variantele A şi B; 
– proba QABA; 

– analiza portofoliilor; 
– interviu semistructurat pe probleme CA(S). 

 

 
Experimentul a pus în evidenţă faptul că studenţii – dar şi elevii claselor 

a XII-a din colegiile militare, cuprinşi în subeşantionul supus diagnozei iniţiale 
– au competenţe de autoinstruire slab şi empiric structurate deci, puţin 
eficiente: deţin şi utilizează puţine informaţii ştiinţifice, operaţionale despre 
autoinstruire; capacitatea lor de cunoaştere şi cea de gestionare a resurselor 
interne ale personalităţii, implicate în autoinstruire, sunt aproape 
nestructurate şi nefuncţionale; cu nuanţări nesemnificative, se poate afirma 
acelaşi lucru despre capacităţile lor de determinare şi gestionare a resurselor 
externe; în ceea ce priveşte subcompetenţele de proiectare-implementare-
evaluare ale unei strategii personalizate de autoinstruire, s-a demonstrat că 
ele funcţionează spontan şi sunt aproape nestructurate. Elementele  de 
natură metacognitivă specifice actelor de autoinstruire sunt puţine, izolate, 
întâmplătoare şi nearticulate. De aceea crearea secvenţelor de autoreflecţie 
în (auto)instruire este atât de necesară şi benefică. 

De la diagnoza individuală şi microgrupală, de la cea specifică şi 
generală, am ajuns, treptat, în forme curente şi finale, la autodiagnoză şi 
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încercări (chiar simple, restrânse) de autoevaluare. Incoerenţele, erorile şi 
ezitările au fost inerente pentru că diagnosticarea, monitorizarea şi 
ameliorarea CAS sunt procese complexe, contextualizate şi destinate – în 
primul rând – să fundamenteze (re)construcţia permanentă a strategiilor 
personalizate de autoinstruire. 

Diagnoza curentă a permis monitorizarea evoluţiei studenţilor şi a 
microgrupului din punct de vedere al structurării treptate, cantitative şi 
calitative a subcompetenţelor componente ale CAS. Dialogul permanent cu 
psihologul şi cu profesorii de specialitate a fost de un real folos. 

Diagnoza finală dar şi evaluările la distanţă au demonstrate utilitatea 
programului:  

1) mai mulţi studenţi (cu aproximativ 23%) ştiu ce sunt 
autoinstruirea şi autodidaxia, le definesc corect; dacă la începutul 
experimentului aproape 66% dintre studenţii din eşantionul AFT au declarat 
că autoinstruirea este importantă „într-o mare măsură”, după experiment 
80% dintre ei acordă un grad de importanţă „foarte mare” iar aproximativ 
14% o consideră „într-o mare măsură” importantă; iniţial, opiniile 
studenţilor referitoare la elementele necesare în proiectarea SPA, au fost 
orientate spre factori subiectivi; şi după experiment, studenţii (44,6%) 
acordă cea mai mare importanţă în demersul de autoinstruire, 
„autocunoaşterii”;  

2) dacă înainte de experiment aproximativ 25% dintre studenţi 
declarau că practică autoinstruirea în cel puţin un domeniu, după 
experiment aproape 32% dintre ei fac acest lucru – proiectează SPA pe 
criterii ştiinţifice; în plus, declară că doresc să afle mai multe despre 
domeniu; 

3) dacă iniţial cei mai mulţi dintre studenţi (41,7%) declarau că „nu 
cred să existe un domeniu anume în care este necesară autoinstruirea”, 
după experiment aproape 44% dintre ei indică cel puţin două domenii; 

4) dacă iniţial 44,5% dintre studenţi declarau că abordează 
„adesea” problema posibilităţii şi realizabilităţii autoinstruirii într-un 
domeniu, după experiment aproape 60% dintre ei susţin acest lucru; dacă 
doar 56% resimţeau problema aceasta ca fiind de „dificultate medie”, după 
experiment a crescut gradul de conştientizare – 74%  declară acest lucru;  

5) 37% dintre studenţi se gândeau iniţial destul de „rar” că 
autoinstruirea presupune să calculezi costuri iar 26% dintre ei declarau că 
se gândesc „des” la acest aspect; după experiment, aproape 60% dintre ei au 
declarat că se gândesc „des” la acestea; 

6) 37% dintre subiecţi declarau iniţial că îşi pun „ocazional” 
problema prestabilirii unor obiective clare ale autoinstruirii iar aproape 30% 
o fac „adesea”; după experiment, aproape 56% îşi pun „adesea” această 
problemă; e interesant că aproape 67% dintre studenţi consideră aceasta o 
problemă „dificilă” deşi iniţial doar 30% o percepeau astfel; am interpretat 
acest aspect ca fiind tot o dovadă de creştere a gradului de conştientizare şi, 
implicit, de responsabilitate în raport cu calitatea autoinstruirii; 

7) înainte de experiment aproape 41% dintre studenţi declarau că 
se gândesc „adesea” la proiectarea demersului de autoinstruire; după două 
semestre, aproape 52% fac acest lucru chiar „foarte des” şi 74% resimt 
problema planificării ca fiind „relativ dificilă”;  

8) iniţial 37% dintre studenţi declarau că îşi pun „adesea” 
problema organizării programului zilnic astfel încât să aloce timp şi 



 

autoinstruirii; 33% o percepeau ca fiind de dificultate „medie”; după 
experiment 70% o percep astfel; dacă adăugăm şi faptul că 88% resimt 
problema necesităţii de a consulta şi alte persoane cu privire la acest aspect, 
atunci putem afirma că s-a schimbat semnificativ perspective asupra 
necesităţii de a gestiona timpul în condiţii speciale; 

9) aproximativ o treime dintre studenţi declarau şi înainte şi după 
experiment că se gândesc „ocazional” la necesitatea de a identifica 
persoanele cărora le pot solicita sprijin în autoinstruire; dar cu aproape 10% 
mai mulţi dintre ei o percep ca fiind de „dificultate medie”; studenţii au 
ajuns să-şi pună mai des şi mai pertinent întrebări privind necesitatea 
asistării în demersurile de autoinstruire; după parcurgerea programului nu 
li se mai pare atât de „uşor” să planifice şi să realizeze „legături” cu 
specialiştii;  

10) după experiment, aproape 41% dintre studenţi (faţă de 33% 
iniţial) declarau că se gândesc „adesea” la problemele privind autoevaluarea; 
toţi studenţii îşi pun problema aceasta dar, am constatat că o resimt foarte 
diferit ca dificultate: deşi iniţial au declarat că este de „dificultate medie” 
după retestare au considerat-o „uşoară”; discuţiile clarificatoare pe această 
temă au demonstrat că, de fapt, ei nu au în vedere aspectele concrete ale 
autoevaluării ci o perspectivă generică; am apreciat că, la acest nivel, 
subcompetenţa specifică este destul de „slab” structurată – deşi 
conştientizează necesitatea autoevaluării, reflecţiile (cu atât mai puţin 
metareflecţiile) studenţilor sunt timide; 

11) aproape 41% dintre studenţi declarau iniţial că trebuie să 
identifice materialele necesare autoinstruirii; după experiment, aproape 49% 
fac acest lucru (78% dintre ei o percep ca o problemă de „dificultate medie”); 

12) aproximativ 1/3 dintre subiecţi declarau iniţial că îşi pun 
„ocazional” problema eforturilor financiare necesare; după experiment 
aproape 1/2 gândesc în aceeaşi manieră; 

13) dacă iniţial 44% dintre subiecţi reflectau la problemele privind 
ambientarea şi o făceau destul de „rar”, după experiment aproximativ 60% o 
resimt ca fiind „uşoară” şi 52% gândesc „adesea” la aceste aspecte; 

14) iniţial, 37% dintre studenţi declarau că reflectează „adesea” la 
transferul practic al teoriei; după un semestru, aproape 34% fac acest lucru 
doar „ocazional”; este dificil pentru un student din anul I, să proiecteze în 
practică unele aspecte teoretice – de aceea, după experiment, majoritatea 
(peste 85%) au declarat că problema li se pare ca fiind de dificultate „medie”; 

15) dacă înainte de experiment, 1/3 dintre subiecţi afirmau că se 
gândesc „rar” la necesitatea de a discerne între informaţii contradictorii, 
după experiment, peste 44% dintre ei fac „adesea” acest lucru; aproape 78% 
(faţă de 41% iniţial) o consideră o problemă de „dificultate medie”; după 
parcurgerea programului studenţii au realizat ce presupune „să discearnă” 
în mod concret cu privire la informaţii contrare sau chiar contradictorii 
atunci când au selectat bibliografie, au analizat documente şi au întocmit 
seturi de conţinuturi informaţionale; 

16) am constatat că aproape 45% dintre studenţi se gândesc „rar” 
că, pe parcursul autoinstruirii, s-ar putea să aibă nevoie de susţinere 
motivaţională (sub 30% aveai iniţial această opinie); după experiment 74% 
dintre subiecţi o resimt ca fiind „mediu dificilă” (în aceeaşi manieră în care o 
percepeau îi înainte de experiment); 



 

17) dacă iniţial aproape 41% dintre subiecţi reflectau „rar” la 
capacitatea lor de a se autoinstrui, după experiment peste 48% fac „adesea” 
acest lucru. 

Considerăm că programul şi-a atins cel puţin obiectivele generale, că a 
fost perceput favorabil şi că deschide spre multe alte posibilităţi de cercetare. 

El a demonstrat necesitatea şi utilitatea consilierii psihopedagogice şi în 
mediile de tip universitar. Consilierul psihopedagog este un facilitator al 
realizării învăţării eficiente; studentul poate beneficia de sprijin în 
autocunoaştere mai ales din punct de vedere al mecanismelor învăţării şi 
instruirii; apoi, el este abilitat (învăţat) într-o manieră personalizată să-şi 
conştientizeze resursele, să le activeze şi să le valorifice optim. Mai larg, 
studentul poate accesa informaţii şi instrumente necesare rezolvării 
performante a problemelor pe care le are, devine capabil să-şi structureze 
progresiv un management profesional şi de viaţă rezonabile. Consilierea 
psihopedagogică – pe care noi am utilizat-o pe parcursul derulării 
programului – adaptată la mediul academic militar, se structurează ca un 
serviciu destinat deopotrivă studenţilor, profesorilor, managerilor de proces 
instructive-educativ şi instituţiei de învăţământ. În măsura în care se pot 
realiza diagnozele specifice individualizate, microgrupale dar şi 
instituţionale, consilierul devine „al tuturor” celor implicaţi / interesaţi în 
eficienţa demersului educaţional. Particularităţile mediilor universitare ne 
permit să apreciem că cele mai adecvate forme de consiliere psihopedagigică 
sunt cele „pentru învăţare eficientă” şi „pentru dezvoltare”. 
 



Glosar 

Autodidaxie – ansamblul activităţilor prin care individul (studentul) îşi 
proiectează – desfăşoară – evaluează propria instruire în mod autonom, 
independent; autoinstruire neasistată, nedirijată de un facilitator. 

Autoinstruire (a studenţilor) – ansamblul activităţilor prin care 
individul îşi proiectează – desfăşoară – evaluează condiţiile (interne şi externe 
ale) propriei instruiri. 

Competenţă – ansamblul capacităţilor, abilităţilor, priceperilor şi 
deprinderilor pe care individul le utilizează în practică, pe care le foloseşte 
pentru aplicarea practică a unor cunoştinţe, informaţii etc. 

Competenţă de autoinstruire a studenţilor (CAS) – ansamblul 
capacităţilor, abilităţilor, priceperilor şi deprinderilor pe care individul 
(studentul) le utilizează pentru a proiecta – desfăşura – evalua efectiv, practic 
propria instruire (autoinstruirea). 

Diagnostic psihopedagogic – rezultat complex al procesului de 
diagnoză, exprimat în diferite modalităţi (de la formulări evaluative de natură 
psihologică, până la note/calificative pedagogice). 

Diagnosticare psihopedagogică – ansamblul operaţiilor de determinare 
a diagnosticului pedagogic prin utilizarea unui set coerent de 
metode/tehnici/procedee şi instrumente specifice (psihologice, pedagogice şi 
sociologice). 

Diagnoza grupală – care vizează grupuri/microgrupuri de studenţi; ea 
este utilă în fundamentarea proiectelor pedagogice de (auto)instruire 
aplicabile la nivel (micro)grupal; 

Diagnoza individuală – care vizează un individ, un student; ea este 
esenţială pentru fundamentarea strategiei personalizate de autoinstruire; 

Diagnoză (psiho)pedagogică generală – care vizează determinarea 
unor elemente ce influenţează (auto)instruirea (spre exemplu: motivaţia 
generală pentru învăţare, existenţa/şi nivelul de elaborare-utilizare a unor 
strategii generale de documentare şi procesare-prelucrare a informaţiei etc.); 

Diagnoză (psiho)pedagogică specifică – această sintagmă poate avea 
cel puţin două accepţiuni: a) determinarea unor elemente componente ale 
CA(S), într-un domeniu; b) determinarea CA(S) în raport cu o temă, o 
problemă, un domeniu particular de studiu; 

Diagnoză psihopedagogică – procesul de determinare a unui 
diagnostic pedagogic, în ansamblu (incluzând toate etapele caracteristice – 
stabilirea scopului şi obiectivelor diagnozei, alegerea metodologiei adecvate, 



interpretarea rezultatelor investigaţiei şi formularea diagnosticului, 
aproximarea eventualelor previziuni). 

Diagnoză psihopedagogică curentă – are ca scop formularea unui 
diagnostic parţial (cu valoare formativă secvenţială/parţială); ea este utilă pe 
parcursul implementării/validării oricărui program de formare-CA(S); 

Diagnoză psihopedagogică finală – utilă în stabilirea unui diagnostic 
psihopedagogic final – la sfârşitul aplicării programului de formare a CA(S); 
în principiu în acest stadiu de evoluţie a individului/grupului, pare 
impropriu să mai utilizăm proiecte de „diagnoză“ şi să formulăm un 
„diagnostic“; dar, preferăm să le numim astfel pentru a sublinia două 
aspecte majore (generate de realitatea pedagogică): valoarea esenţial-
fundamental formativă a proiectelor de structurare/restructurare a CA(S) şi 
relativitatea (pozitivă) a procesului-produsului; facem, astfel, distincţia între 
diagnoza psihopedagogică şi evaluarea pedagogică (mai ales cea finală); 
prima are valenţe exclusiv formative şi vizează simultan componente 
psihologice şi pedagogice; cea de-a doua poate fi formativă şi, de obicei, 
vizează exclusiv elementele pedagogice. 

Diagnoză psihopedagogică iniţială – care are ca scop major stabilirea/ 
formularea unui diagnostic iniţial; este premergătoare (şi absolut necesară) 
conceperii oricărui proiect pedagogic de formare CA(S); 

Metacompetenţă – tip de competenţă care include capacităţi, abilităţi, 
deprinderi utilizabile de către individ pentru a conştientiza, monitoriza şi 
regla funcţionarea altor competenţe (observaţie: şi în cazul 
metacompetenţelor nuanţările referitoare la „sub“/„pre“competenţe sunt 
valabile în sensul că în interiorul unei metacompetenţe pot funcţiona 
anterior/subordonat în raport cu metacompetenţa-nucleu elemente ale ei, 
componente). 

Precompetenţă – element component al unei competenţe care, 
contextual, poate/trebuie să preceadă exercitarea competenţei; (observaţie: 
statutul de „pre“competenţă este relativ în sensul că, în funcţie de situaţia 
reală, precompetenţa se poate manifesta/poate fi abordată ca şi 
subcompetenţă sau chiar competenţă). 

Strategie personalizată de autoinstruire (SPA) – ansamblul de norme, 
metode şi procedee de (auto)instruire pe care individul le angajează strict 
personal în vederea atingerii unor obiective prestabilite; implică un stil 
personal în abordarea şi rezolvarea problemelor de autoinstruire; (observaţie: 
facem distincţie între individualizare şi personalizare (atât în instruire cât şi 
în autoinstruire) în sensul că personalizarea este o formă maximală de 
individualizare; este unică, ea caracterizează un singur individ (eventual, un 
singur context de instruire); presupune forme de (auto)cunoaştere 
aprofundată; prin urmare, definitorie personalizării, este unicitatea). 

Subcompetenţă – componentă a unei competenţe; element operaţional 
– parţial în raport cu competenţa la a cărei realizare contribuie – utilizat de 
individ în practică; poate fi o capacitate, o deprindere, o abilitate sau mai 
multe reunite într-un complex operaţional; (observaţie: noţiunea este relativă 
(sau mai exact prefixul „sub“ este relativ) pentru că/în sensul că – în funcţie 
de context – o subcomponentă devenită dominantă poate avea rol de 
competenţă). 
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