


1. Comunicarea 1. Comunicarea în limba maternăîn limba maternă

• Definiţie:• Definiţie:
Comunicarea în limba maternă este capacitatea de a exprima şi 
interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte şi opinii atât în 
forma orală cât şi scrisă (ascultare, vorbire, citire şi scris), şi de a 
interacţiona lingvistic într-o manieră potrivită şi creativă într-o 

 l tă d  t t  i l  i lt l  î  d ţi  i gama completă de contexte sociale şi culturale; în educaţie şi 
formare, muncă, acasă şi în timpul liber.

• Competenţa de comunicare este condiţionată de achiziţionarea 
limbajului matern.

• Însuşirea limbajului, a regulilor gramaticale şi de vocabular, 
constituie un indice al dezvoltării cognitive a individului.

• O atitudine pozitivă faţă de comunicarea în limba maternă implică o 
ă ă ă

p ţ p
tendinţă către dialogul critic şi constructiv, o apreciere a calităţilor 
estetice şi o dorinţă de a se strădui pentru ele şi un interes în 
interacţiunea cu alţii.



2. Comunicarea în limbi străine2. Comunicarea în limbi străine
Definiţie: • Definiţie: 
Comunicarea în limbile străine, în linii mari, împarte principalele dimensiuni de 
competenţe cu comunicarea în limba maternă: ea se bazează pe capacitatea de 
a înţelege, exprima şi interpreta concepte, ganduri, sentimente, fapte şi opinii 
atât în formă scrisă şi orală (ascultare, vorbire, citire şi scris) într-o serie ş ( , , ş )
adecvată de contexte sociale şi culturale în conformitate cu nevoile şi dorinţele 
unei persoane.

• Comunicarea în limbile străine, solicită competenţe cum ar fi meditaţia şi 
înţelegerea interculturală.

• Nivelul de cunoaştere a unei limbi străine se măsoară pe patru dimensiuni: 
ascultare, vorbire, citire şi scriere

• Competenţa în limbile străine necesită, pe lângă cunoaşterea vocabularului şi a 
ti ii f ţi l  i  ti ti   ţiil  i l  i t l  gramaticii funcţionale, şi o conştientizare a convenţiilor sociale şi aspectelor 

culturale.

• Permite dezvoltatrea individului atât intra, cât şi interpersonal.



3. Competenţa matematică şi 3. Competenţa matematică şi 
competcompeteenţele de bază în ştiinţă şi tehnologienţele de bază în ştiinţă şi tehnologie

• Definiţie:• Definiţie:
Competenţa matematică este capacitatea de a dezvolta şi aplica gândirea 
matematică cu scopul de a rezolva o serie de probleme în situaţiile cotidiene. 
Bazându-se pe o bună stăpânire a aritmeticii, accentul este pe proces şi 
activitate, la fel ca şi pe cunoaştere. Competenţa matematică implică, la diferite 
grade, capacitatea şi dorinţa de a folosi moduri matematice de gândire 
( â di  l i ă i ţi lă) i t  (f l  d l  t ţii  (gândirea logică şi spaţială) şi reprezentarea (formule, modele, construcţii, 
grafice). 

Competenţa în ştiinţă se referă la capacitatea şi dorinţa de a folosi partea 
principală de cunoştiinţe şi metodologia angajată să explice lumea naturală, cu 
scopul de a identifica întrebări şi de a trage concluzii bazate pe dovezi  scopul de a identifica întrebări şi de a trage concluzii bazate pe dovezi. 
Competenţa în tehnologie este văzută ca aplicarea acelor cunoştiinţe şi 
metodologii ca răspuns la nevoile şi dorinţele umane percepute. Competenţa în  
ştiinţă şi tehnologie implică o înţelegere a schimbărilor cauzate de activitatea şi 
responsabilitatea umană ca un cetăţean individual. 

• Cunoştinţele necesare în matematică includ o bună cunoaştere a numerelor, 
măsurilor şi structurilor, operaţiilor de bază şi prezentările matematice de bază, 

o înţelegere a termenilor şi conceptelor matematice.

• Pentru ştiinţă şi tehnologie, cunoştinţele esenţiale cuprind pricipiile 

fundamentale ale lumii naturale, conceptele ştiinţifice fundamentale, metodele 
şi tehnicile cu aplicabilitate cotidiană.



4. Competenţa digitală4. Competenţa digitală

• Definiţie: • Definiţie: 
Competenţa digitală implică folosirea sigură şi critică a Societăţii 
Informaţionale de Tehnologie (IST) pentru muncă, timp liber şi 
comunicare. Este susţinută de competenţele principale în IST: 
folosirea computerelor pentru a prelua  a evalua  a stoca  a produce  folosirea computerelor pentru a prelua, a evalua, a stoca, a produce, 
a prezenta şi schimba informaţii şi de a comunica şi participa în 
reţele colaborative prin internet. 

• Competenţa digitală necesită o înţelegere şi cunoaştere corectă a 
naturii  rolul şi oportunităţile TIC ului în contextele de zi cu zi: în naturii, rolul şi oportunităţile TIC-ului în contextele de zi cu zi: în 
viaţa personală şi socială la fel ca şi la slujbă. Aceasta include 
aplicaţii principale ale computerului cum ar fi procesarea textului, 
foaia de calcul tabelar, baze de date, stocarea şi administrarea 
informaţiilor, şi o înţelegere a oportunităţilor şi a potenţialelor ţ , ş ţ g p ţ ş p ţ
riscuri ale Internetului şi a comunicării prin intermediul mass-mediei 
electronice (e-mail, instrumentele de reţea) pentru slujbă, timpul 
liber, transmiterea informaţiilor şi reţeaua de colaborare, învăţare şi 
cercetare.



5. 5. CompetenCompetenţa pentru  învăţareţa pentru  învăţare

• Definiţie: • Definiţie: 
„Învăţând pentru a învăţa” este capacitatea de a urmări şi persista 
în învăţare, de a organiza autoînvăţarea, inclusiv prin gestionarea 
eficientă a timpului şi informaţiilor, atât individual cât şi în grupuri. 
Această competenţă include conştientitarea procesului de învăţare şi Această competenţă include conştientitarea procesului de învăţare şi 
a nevoilor, identificând oportunităţile disponibile şi abilitatea de a 
depăşi obstacolele cu scopul de a învăţa cu succes. 

• Capacităţile de învăţare necesită în primul rând dobândirea 
capacităţilor de bază cum ar fi capacităţile de alfabetizare, 
aritmetică şi ICT care sunt necesare pentru învăţarea ulterioară. aritmetică şi ICT care sunt necesare pentru învăţarea ulterioară. 
Construind pe aceste capacităţi un individ ar trebui să fie capabil să 
acceseze, câştige, proceseze şi să asimileze noile cunoştinţe şi 
capacităţi.

• Dorinţa de a aplica învăţarea anterioară şi experienţele de viaţă şi 
curiozitaea de a căuta oportunităţile de a învăţa şi de a aplica 
învăţarea într-o varietate de contexte de viaţă sunt elemente 
esenţiale ale unei atiutudini pozitive. 



6. Competenţa socială şi civică6. Competenţa socială şi civică

• Definiţie: • Definiţie: 
Acestea includ competenţele personale, interpersonale şi interculturale şi 
acoperă toate formele de comportament care înzestrează indivizii pentru a 
participa într-un mod eficient şi constructiv în viaţa socială şi în muncă, şi în 
special în societăţile din ce în ce mai diverse, şi pentru a rezolva conflicte unde 
este necesar  Competenţa civică înzestrează indivizii pentru a participa pe este necesar. Competenţa civică înzestrează indivizii pentru a participa pe 
deplin în viaţa civică, bazată pe cunoştiinţele conceptelor şi structurilor sociale 
şi politice, şi pe angajamânt la participarea activă şi democratică. 

• Capacităţile esenţiale ale acestei competenţe includ capacitatea de a comunica 
constructiv în diferite medii, de a arăta toleranţă, de a exprima şi înţelege 
puncte de vedere diferite, de a negocia cu capacitatea de a stârni încredere, şi 
de a simţi empatie. Indivizii ar trebui să fie capabili de a face faţă stresului şi ţ p p ţ ş
frustrării şi de a le exprima într-un mod constructiv şi de a semenea de a 
distinge între sferele personale şi profesionale.

• Competenţa civică este bazată pe cunoaşterea conceptelor de democraţie, 
justiţie, egalitate, cetăţenie şi drepturi civile, inclusiv cum sunt exprimate în justiţie, egalitate, cetăţenie şi drepturi civile, inclusiv cum sunt exprimate în 
Carta Uniunii Europene a Drepturilor Fundamentale ale Omului şi în declaraţiile 
internaţionale şi cum sunt ele aplicate de diverse instituţii la nivel local, 
regional, naţional, european şi internaţional.



7. Spiritul de iniţiativă şi antreprenorial7. Spiritul de iniţiativă şi antreprenorial

• Definiţie: • Definiţie: 
Sensul de iniţiativă şi antreprenorial se referă la capacitatea unui 
individ de transforma ideile în acţiuni. Include creativitate, inovaţie 
şi luarea unor riscuri ca şi capacitatea de planifica şi administra 
proiecte cu scopul de a atinge obiective  proiecte cu scopul de a atinge obiective. 

• Cunoştinţele necesare includ capacitatea de a identifica 
oportunităţile disponibile pentru activităţile personale, profesionale 
i/  d  f i  i l â d h ti i d  i  i t ţă” şi/sau de afaceri, incluzând chestiuni „de mai mare importanţă” 

care asigură contextul în care oamenii trăiesc şi muncesc, cum ar fi 
o înţelegere cuprinzătoare a funcţionării economiei, şi oportunităţile 
şi provocările cu care se confruntă un angajat sau o organizaţie.

• O atitudine antreprenorială este caracterizată prin iniţiativă, pro-
activitae, independenţă şi inovaţie, în viaţa personală şi socială, la 
fel de mult ca şi la locul de muncă. 



8. Conştientizarea culturală şi de expresie8. Conştientizarea culturală şi de expresie

Definiţie: • Definiţie: 
Aprecierea importanţei expresiei creative de idei, experienţe şi emoţii într-o 
categorie a mass-mediei, incluzând muzica, artele teatrale, literatura, şi artele 
vizuale. 

• Cunoaşterea culturală include o conştientizare a patrimoniului cultural local, 
naţional şi european şi locul lor în lume. Acoperă o cunoaştere principală a 
lucrărilor culturale majore, inclusiv cultura populară contemporană. Este 
esenţială înţelegerea diversităţii culturale şi lingvistice în Europa şi alte regiuni 
ale lumii, nevoia de a păstra-o şi importanţa factorilor estetici în viaţa de zi cu 
zi.



Probabil Probabil că în acest moment, cu toate explicaţiile clare şi că în acest moment, cu toate explicaţiile clare şi 
pertinentepertinente care vcare v--au fost oferite suntem undeva ... în aer  ... au fost oferite suntem undeva ... în aer  ... 

Cu toate acestea nu este nevoie să ne facem griji ... Haideţi să Cu toate acestea nu este nevoie să ne facem griji ... Haideţi să 
simplificăm puţin, şi să recapitulăm:simplificăm puţin, şi să recapitulăm:



Sunt identificate 8 competenţe:Sunt identificate 8 competenţe:Sunt identificate 8 competenţe:Sunt identificate 8 competenţe:

11 Comunicarea în limba maternăComunicarea în limba maternă1.1. Comunicarea în limba maternăComunicarea în limba maternă
2. Comunicarea în limbi străine2. Comunicarea în limbi străine

3. Competenţa matematică3. Competenţa matematică3. Competenţa matematică3. Competenţa matematică
4. Competenţa digitală4. Competenţa digitală

5. Competenţa de învăţare5. Competenţa de învăţare
6. Competenţa socială şi civică6. Competenţa socială şi civică

7. Spiritul de iniţiativă şi antreprenorial7. Spiritul de iniţiativă şi antreprenorial
8 Conştientizarea culturală şi de expresie8 Conştientizarea culturală şi de expresie8. Conştientizarea culturală şi de expresie8. Conştientizarea culturală şi de expresie



În prezentarea celor 8 competenţe am utilizat termenii În prezentarea celor 8 competenţe am utilizat termenii p p ţp p ţ
dede

cunoştinţe, capacităţi, atitudini ...cunoştinţe, capacităţi, atitudini ...

Cunoştinţele Cunoştinţele –– sunt seturi de informaţii cu privire la diferite sunt seturi de informaţii cu privire la diferite 
domenii, pe care individul le deţine, şi le foloseşte pentru a domenii, pe care individul le deţine, şi le foloseşte pentru a 
obţine ceva, întrobţine ceva, într--un anumit context. (A şti...)un anumit context. (A şti...)

CapacitateaCapacitatea bilit t i d f ( ti )bilit t i d f ( ti )Capacitatea Capacitatea –– abilitatea unei persoane de a face(practic) ceva, abilitatea unei persoane de a face(practic) ceva, 
de a transforma “a şti”/”a putea” în “a face”.de a transforma “a şti”/”a putea” în “a face”.

Atitudinea Atitudinea –– poziţia, opinia pe care o are un individ despre poziţia, opinia pe care o are un individ despre 
ceva, şi care îl face să acţioneze în consecinţă.ceva, şi care îl face să acţioneze în consecinţă.



În dobândirea oricărei competenţe şi în învăţare înÎn dobândirea oricărei competenţe şi în învăţare înÎn dobândirea oricărei competenţe, şi în învăţare în În dobândirea oricărei competenţe, şi în învăţare în 
general, individul parcurge patru etape:general, individul parcurge patru etape:

1 I t ţ i ti tă• 1. Incompetenţa inconştientă
• 2. Incompetenţa conştientă
• 3. Competenţa conştientăp ţ ş
• 4. Competenţa inconştientă



Am revenit iar ... în aer ???          No problem!!!Am revenit iar ... în aer ???          No problem!!!

Haideţi să transpunem împreună o Haideţi să transpunem împreună o 
competenţă prin toate aceste etape...competenţă prin toate aceste etape...competenţă prin toate aceste etape...competenţă prin toate aceste etape...



Comunicarea în limba maternă/străineComunicarea în limba maternă/străine

1 I t t I ti t (“ ti ti ”) P i d l f t l i i1. Incompetent Inconstient (“nu stiu ca nu stiu”) - Pornim de la faptul ca nici
macar nu stim ca exista ceva care ar putea fi important pentru noi si pe care nu il 
cunoastem. Copilul în primele luni de viaţă nu poate comunica, şi nici nu ştie că nu 
poate face acest lucru, pentru că nu cunoaşte încă limbajul.poate face acest lucru, pentru că nu cunoaşte încă limbajul. 

2. Incompetent Constient (“ştiu ca nu stiu”) - Ne preocupă faptul că exista ceva ce 
nu stim si care ne-ar putea ajuta. Copilul descoperă limbajul primar (plânsul), şi mai 
mult, descoperă că atunci când îl foloseşte... ceva bun se întâmplă... Aşa că merită 
studiat şi exersat, nu!?



33 CCompetentompetent CConstientonstient (“(“şştiu ca stiu”)tiu ca stiu”) -- Am invatat si avem acea competentaAm invatat si avem acea competenta3.3. CCompetent ompetent CConstientonstient (( şştiu ca stiu ) tiu ca stiu ) -- Am invatat si avem acea competenta. Am invatat si avem acea competenta. 
Putem sa o punem in practica independent. Putem sa o punem in practica independent. Copilul a deprins limbajul şi îl foloseşte Copilul a deprins limbajul şi îl foloseşte 
eficient pentru a “cuceri” lumea. El ştie că deţine un instrument prin care poate eficient pentru a “cuceri” lumea. El ştie că deţine un instrument prin care poate 
obţine orice... sau aproape... Orice!!! Probabil vă (mai) amintiţi întrebarea “Ce e obţine orice... sau aproape... Orice!!! Probabil vă (mai) amintiţi întrebarea “Ce e 
asta?” Staţi liniştiţi... urmează “De ce?” asta?” Staţi liniştiţi... urmează “De ce?” 

Şi întrebările nu sunt întotdeauna comode!!!Şi întrebările nu sunt întotdeauna comode!!!

Odată perfecţionat limbajul, el devine instrumentul prin care se realizează Odată perfecţionat limbajul, el devine instrumentul prin care se realizează 
comunicarea, şi care îl transformă pe individ în fiinţă socialăcomunicarea, şi care îl transformă pe individ în fiinţă socială

4. 4. Competent inconştient (“nCompetent inconştient (“nu (mai) stiu ca stiu”u (mai) stiu ca stiu”)) -- Acum am internalizatAcum am internalizat
competenta; ea este parte din noi. competenta; ea este parte din noi. Astfel ne trezim că putem face lucruri de care nu Astfel ne trezim că putem face lucruri de care nu 
eram conştienţi. Oare câte doamne/domnişoare din România vorbesc, mai mult eram conştienţi. Oare câte doamne/domnişoare din România vorbesc, mai mult 
sau mai puţin fluent, spaniola fără să ştie?! sau mai puţin fluent, spaniola fără să ştie?! 






