
SOFT SKILLS FOR TEACHERS AND EDUCATION STAFF 

INTRODUCERE 

Competențe cheie 

 

"Învățarea pe tot parcursul vieții a devenit o necesitate pentru toți cetățenii. Trebuie să ne dezvoltăm abilitățile și 

competențele pe tot parcursul vieții, nu numai pentru împlinirea noastră personală și pentru capacitatea noastră de a ne 

angaja în mod activ in societatea în care trăim, ci pentru capacitatea noastra de a avea succes într-o lume a muncii în 

continuă schimbare."     
(Ján Figel- Membru al Comisiei Europene responsabil cu educația, formarea, cultura și 

tineretul) 

 

Ce este o competență? 

 

Competențele reprezintă o combinație de cunoștințe, aptitudini și atitudini adecvate 

contextului. 

1. Cunoștințe: ceea ce am învățat, concepte teoretice; 

2. Abilități: ceea ce am dobândit, ce putem face; 

3. Atitudini: ce am dezvoltat, ce vrem să facem. 

Opinia ta 

• Care este competența esențială? 

• Ce competențe, cunoștințe și atitudini sunt necesare pentru elevi și pentru profesori? 

 

 

 

 



Ce este o competență-cheie? 

 

• Competențele cheie sunt cele pe care toate persoanele trebuie să le obtină astfel încât să se 

dezvolte personal, să fie cetățeni activi, să beneficieze de incluziunea socială și ocuparea 

forței de muncă. 

• Competențele cheie sunt considerate la fel de importante, deoarece fiecare dintre ele poate 

contribui la o viață de succes într-o societate a cunoașterii. 

• Multe dintre competențe se suprapun și se combină: aspectele esențiale pentru un domeniu 

vor susține competența în altul. 

Care sunt competențele cheie: 

 

• Cadrul European de Referință (decembrie 2006) stabilește opt competențe-cheie: 

1. Comunicarea în limba maternă 

2. Comunicarea în limbi străine 

3. Competența matematică și tehnică 

4. Competența digitală 

5. Învățați să învățați 

6. Competențe sociale și civice 

7. Sensul de inițiativă și spirit antreprenorial 

8. Conștientizarea și exprimarea culturală 

Cele mai necesare abilități: 

1. Comunicarea în limba maternă 

2. Comunicarea în limbi străine 

6. Competențe sociale și civice 

7. Sensul de inițiativă și spiritul antreprenorial 

 

1. Comunicarea în limba maternă 

 

• Abilitatea de a exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și 

opinii atât în formă orală, cât și în scris (ascultare, vorbire, citire și scriere) și de a 

interacționa lingvistic într-un mod adecvat și creativ într-o gamă completă de 

contexte (de ex. în proiecte, muncă, acasă și petrecere a timpului liber). 

 

2. Comunicarea în limbi străine 

3.  

• În general, împărtășește principalele dimensiuni de competență ale comunicării 

în limba maternă, dar într-o altă limbă. Comunicarea în limbi străine solicită, de 

asemenea, competențe precum medierea și înțelegerea interculturală. 

4.  

5. Competențe sociale și civice 

• Competența socială se referă la aspectele personale, 

  interpersonale și interculturale. Acesta acoperă toate formele de comportament 

care dau posibilitatea persoanelor să participe într-un mod eficient și constructiv 

în viața socială și profesională și să rezolve conflictele acolo unde este necesar. 



Competența civică îi echipează pe indivizi pe deplin 

să participe la viața civică, pe baza cunoștințelor lor despre concepte și structuri 

sociale și politice și despre angajamentul de participare activă și democratică. 

 

6. Spiritul de inițiativă și spiritul antreprenorial 

 

• Capacitatea unui individ de a transforma ideile în acțiune. Acesta include 

creativitatea, inovarea și asumarea de riscuri, precum și capacitatea de a planifica 

și gestiona proiecte în vederea atingerii obiectivelor. Este vorba despre 

conștientizarea contextului muncii și a proiectelor și de posibilitatea de a profita 

de oportunități. Aceasta ar trebui să includă conștientizarea valorilor etice și 

promovarea bunei guvernări. 

 

Micșorarea decalajului 

• Există un decalaj în țările UE între competențele pe care angajatorul le așteaptă de la 

angajat și competențele pe care angajatul le are în mod efectiv. Cunoștințele pe care oamenii 

le dobândesc în instituțiile de educație formală sunt teoretice. 

 

Scopul nou: să informăm tinerii despre diferitele profesii și despre legătura lor cu 

competențele specifice + să le oferim instrumente pentru a le dezvolta. 

Dar abilitățile interpersonale? 

• Abilitățile interpersonale sunt trăsături de caracter și abilități sociale care caracterizează 

relațiile unei persoane cu alte persoane. 

• Ele sunt deseori asociate cu "EQ"-ul (inteligența emoțională) unui individ, ramificațiile 

trăsăturilor de personalitate, politețea socială, comunicarea, limbajul, obiceiurile personale, 

competențele de comunicare, motivarea oamenilor, leadership etc., care caracterizează 

relațiile cu alte persoane. 

• EQ este capacitatea indivizilor de a-și recunoaște propriile emoții și pe ale altora, de a face 

diferența între sentimentele proprii și ale altor persoane și de a le interpreta în mod 

corespunzător și să folosească informațiile emoționale pentru a ghida gândirea și 

comportamentul. 

Atribute interpersonale 

- Empatie 

- Comunicare 

- Leadership 

- Lucru in echipa 

- Bune maniere 

- Mentoring, abilitatea de a preda 

- Funcționează bine cu diversitatea 

- Încredere în sine 

- Flexibilitate 

 


