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1. Educaţia în context naţional şi european
Educaţia şi formarea profesională s-a aflat atât în centrul
obiectivelor agendei de la Lisabona pentru creştere şi locuri de
muncă, precum şi în cadrul Strategiei 2020 – Agenda pentru noi
competenţe şi locuri de muncă. Crearea unui „triunghi al
cunoaşterii” format din educaţie, cercetare şi inovare, care să
funcţioneze corespunzător şi să-i ajute pe toţi cetăţenii să îşi îmbunătăţească
competenţele, este esenţială din punct de vedere al competitivităţii, al creşterii şi al
locurilor de muncă, precum şi al echităţii şi al incluziunii sociale1.
Una din iniţiativele importante la nivelul Uniunii Europene – „Noi competenţe
pentru noi locuri de muncă”2, îşi propune:
• să promoveze o mai bună anticipare a cererii de competenţe;
• să obţină o mai bună corelare a competenţelor cu nevoile de pe piaţa muncii;
• să apropie mediul educaţional de cel profesional.
De asemenea, se precizează că „ameliorarea competenţelor este de o
importanţă capitală pentru redresarea economică pe termen scurt a Europei, dar şi
pentru creşterea şi productivitatea sa pe termen mai lung, precum şi pentru locurile sale
de muncă şi capacitatea sa de adaptare la schimbări, pentru echitate, egalitate între
bărbaţi şi femei şi coeziune socială.”
În 2008, prin comunicarea Comisiei „Noi competenţe pentru noi locuri de muncă”,
urmată de două concluzii ale Consiliului şi un raport elaborat de experţi independenţi,
s-a stabilit că anticiparea şi satisfacerea cerinţelor pieţei forţei de muncă în materie de
competenţe reprezintă o prioritate de vârf pentru Uniunea Europeană. În luna mai 2009,
statele membre au aprobat „Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul
educaţiei și formării profesionale” pentru a aborda învăţarea de-a lungul vieţii și
dezvoltarea competenţelor cetăţenilor de toate vârstele3.
În comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
Economic şi Social European şi Comitetul regiunilor (COM (2010) 682/23.11.2010,
Strasbourg), se afirmă: „Competenţa forţei de muncă reprezintă o valoare esenţială
pentru dezvoltarea unei economii competitive, durabile şi inovatoare, în conformitate cu
obiectivele Europa 2020. În perioade de constrângeri bugetare şi presiuni competitive
globale fără precedent, politicile UE privind ocuparea forţei de muncă şi competenţele,
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care contribuie la conturarea tranziţiei la o economie ecologică, inteligentă şi
inovatoare, trebuie să reprezinte o prioritate. Indiferent de vârstă, sex, context
socioeconomic, etnie sau handicap, toţi cetăţenii UE ar trebui să aibă ocazia să
acumuleze şi să dezvolte gama de cunoştinţe, competenţe şi aptitudini de care au
nevoie pentru a avea succes pe piaţa forţei de muncă”.
Iar pentru a încheia această scurtă incursiune, în anul 2011 se precizează că
„Educaţia şi formarea au un rol fundamental în realizarea obiectivelor Strategiei Europa
2020 privind o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, în special prin
înzestrarea cetăţenilor cu competenţele şi aptitudinile de care economia europeană şi
societatea europeană au nevoie pentru a rămâne competitive şi inovatoare, dar şi prin
contribuţia lor la promovarea coeziunii şi incluziunii sociale4.
Sistemele de educaţie şi formare trebuie să ofere gama corespunzătoare de
competenţe, inclusiv competenţe-cheie digitale şi transversale, educaţie în domeniul
mass-media şi comunicare într-o limbă străină. Acestea trebuie să asigure, de
asemenea, posesia de către tinerii absolvenţi de educaţie secundară şi terţiară a
competenţelor necesare pentru realizarea unei tranziţii rapide şi de succes către
ocuparea unui loc de muncă. Lupta împotriva abandonului şcolar timpuriu şi a
rezultatelor educaţionale slabe în competenţe de bază precum alfabetizarea,
competenţele numerice şi ştiinţifice, inclusiv printre adulţi, reprezintă un element
esenţial pentru incluziune, ocupare a unui loc de muncă şi dezvoltare.

2. Competenţe cheie (transversale)
Competenţele cheie sunt definite ca o combinaţie între
cunoştinţe, deprinderi şi atitudini adecvate contextului, fiind
acelea necesare tuturor indivizilor în vederea afirmării şi
dezvoltării personale, cetăţeniei active, incluziunii sociale şi
angajării. Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
a aprobat, prin Hotărârea nr. 86/24.06.2008, în conformitate cu
Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind
competenţele cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii (2006/962/EC), Lista
competenţelor cheie, comune mai multor ocupaţii.

Competenţa de a comunica în limba oficială: reprezintă capacitatea de a
exprima şi interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte şi opinii atât în formă orală,
cât şi scrisă (ascultat, vorbit, citit şi scris) şi de a interacţiona lingvistic într-o manieră
adecvată şi creativă în toate contextele culturale şi sociale: în educaţie şi formare
profesională, la locul de muncă, activităţi recreative, timp liber.
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Competenţa de a comunica în limbi străine: împărtăşeşte pe larg
dimensiunile deprinderilor principale de comunicare în limba oficială: aceasta se
bazează pe capacitatea de a înţelege, exprima şi interpreta concepte, gânduri,
sentimente, fapte şi opinii atât în formă orală, cât şi scrisă (ascultat, vorbit, citit, scris) în
contexte sociale şi culturale adecvate (în educaţie şi formare profesională, la locul de
muncă, timpul liber), cu privire la dorinţele şi nevoile cuiva. Necesită deprinderi cum ar fi
medierea, înţelegerea interculturală. Nivelul de cunoaştere avansată al unei persoane
variază între cele 4 dimensiuni (ascultat, vorbit, citit, scris) şi între limbi diferite, în
concordanţă cu mediul social şi cultural din care provine individul, mediul înconjurător,
nevoile şi/sau interesele acestuia.

Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie. Competenţa
matematică reprezintă capacitatea de a dezvolta şi de a aplica gândirea matematică cu
scopul de a rezolva un şir de probleme apărute în situaţii zilnice. În încercarea de a
dezvolta competenţe în ceea ce priveşte lucrul cu elemente de bază matematice,
accentul trebuie să cadă pe procesul în sine, pe activitate, precum şi pe cunoaştere.
Implică, în diferite grade, capacitatea şi disponibilitatea de a folosi tipuri de gândire
matematică (gândire logică şi spaţială) şi modalităţi de prezentare (formule, modele,
constructe, grafice, scheme). Competenţa în ştiinţă se referă la capacitatea şi
disponibilitatea de a folosi un număr de cunoştinţe şi metodologii cu scopul de a explica
lumea naturală, de a identifica întrebări şi de a schiţa concluzii bazate pe dovezi.
Competenţa în tehnologie este privită ca o aplicare a acelor cunoştinţe şi metodologii ca
răspuns la nevoile sau dorinţele omeneşti.

Competenţe informatice. Implică utilizarea critică şi sigură a tehnologiilor
societăţii informaţionale în timpul orelor de program, în timpul liber şi pentru a
comunica. Acestea sunt fixate prin competenţe de bază în TIC: folosirea computerului
pentru recuperare, evaluare, stocare, producere, prezentare şi schimb de informaţii,
comunicare şi participare la reţele de colaborare prin intermediul internetului.

Competenţa de a învăţa. Reprezintă capacitatea de a urmări şi de a persevera
în învăţare, de a-şi organiza propria învăţare, inclusiv printr-un management efectiv al
timpului şi al informării, atât individual, cât şi în grup. Această competenţă include
conştientizarea propriilor procese şi nevoi de învăţare, prin identificarea oportunităţilor
disponibile şi a capacităţii de a depăşi obstacole în scopul de a învăţa cu succes.
Presupune dobândirea, producerea şi asimilarea unor noi cunoştinţe şi deprinderi,
precum şi recurgerea la consiliere.

Competenţe sociale şi civice. În această categorie se includ competenţe
personale, interpersonale şi interculturale şi sunt acoperite toate formele de
comportament, pentru a oferi individului posibilitatea de a participa într-un mod
constructiv şi eficient la viaţa socială şi în câmpul muncii, iar în mod special în
societăţile din ce în ce mai diversificate, oferindu-i posibilitatea de a rezolva conflicte,
dacă este necesar. Competenţele civice înzestrează individul pentru a participa în mod
activ la viaţa civilă, bazată pe cunoaşterea conceptelor şi structurilor sociale şi politice,
şi pe angajarea la o participare democratică şi activă.

Competenţe antreprenoriale. Aceste competenţe se referă la capacitatea unui
individ de a pune ideile în practică: creativitatea, inovaţia, asumarea riscurilor, precum şi
capacitatea de a planifica şi de a manageria proiecte în scopul atingerii obiectivelor.
Aceasta sprijină indivizii nu numai în viaţa lor de zi cu zi, dar şi la locul de muncă,
făcându-i conştienţi de contextul muncii lor, făcându-i capabili să profite de oportunităţi
şi constituie temelia pentru deprinderi şi cunoştinţe mult mai specifice cerute de cei care
stabilesc sau contribuie la o activitate socială ori comercială. Competenţa trebuie să
includă conştientizarea valorilor etice şi să promoveze buna guvernare.

Competenţa de exprimare culturală: reprezintă aprecierea importanţei
exprimării creative şi a ideilor, experienţelor şi a emoţiilor, printr-un şir de mijloace,
printre care muzică, interpretare artistică, literatură, arte vizuale.

3. Competenţe profesionale
Competenţă profesională reprezintă capacitatea de a
realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ
specificat în standardul ocupaţional. Competenţele
profesionale se dobândesc pe cale formală, non-formală
sau informală.
Prin calea formală se înţelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor
de formare profesională.
Prin calea non-formală se înţelege practicarea unor activităţi specifice direct la
locul de muncă sau autoinstruirea.
Prin calea informală se înţelege modalităţile de formare profesională
neinstituţionalizate, nestructurate şi neintenţionate - contact nesistematic cu diferite
surse ale câmpului socio-educaţional, familie, societate sau mediu profesional.

Astfel, pentru a fi competent din punct de vedere profesional şi a avea o carieră
de succes este necesar:
să deţii competenţele specifice domeniului
să deţii competenţe (expertiză) şi în alte domenii
să ai experienţă profesională sau realizări
să fii eficient
să te implici profesional
să ai motivarea profesională (autoevaluarea nevoilor de formare)
să îţi organizezi profesia (plan de dezvoltare profesională / personală)

4. Alte competenţe şi abilităţi
În funcţie de specificul postului sau de ceea ce ne dorim în
carieră, ne putem gândi la alte competenţe şi abilităţi
necesare integrării pe piaţa muncii. Vă propunem o listă a
acestora cu menţiunea că nu este exhaustivă, aceasta
putând fi completată.

Abilitatea de a face faţă schimbărilor (capacitatea de adaptare la situaţii noi,
managementul riscului)
Creativitatea şi gândirea inovatoare
Capacitatea de sinteză şi analiză
Abilitatea de a căuta informaţii şi de a le utiliza
Abilitatea de a acţiona independent şi creativ
Abilitatea de organizare şi coordonare
Abilitatea de a rezolva probleme

Abilitatea de a lua decizii
Abilitatea de a-i motiva şi influenţa pe ceilalţi
Abilitatea de a te face înţeles
Abilitatea de a te impune
Abilitatea de a lucra în echipă
Abilitatea de a negocia
Abilitatea de a comunica eficient
Abilitatea de a învăţa repede
Rezistenţa la stres
Abilitatea de a folosi eficient timpul
Disponibilitate la program prelungit
Punctualitatea
Abilităţi interpersonale
Disponibilitatea de a accepta critica
Abilitatea de a face prezentări în public
Abilitatea de a elabora documente specifice
Capacitatea de analiză critică şi autocritică
Corectitudinea şi cinstea

5. Glosar de termeni

Abilitate: îndemânare, iscusinţă, pricepere, dibăcie.
Calificare, recalificare: pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui
ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare
activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii.
Competenţă: capacitatea persoanei de a utiliza şi combina cunoştinţe, deprinderi şi
atitudini specifice demonstrând anumite valori personale şi profesionale pentru a realiza
activităţi de muncă la nivelul calitativ specificat într-un standard.
Competenţă profesională: capacitatea de a realiza activităţile cerute la locul de muncă
la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional.
Formarea profesională a adulţilor: cuprinde formarea profesională iniţială şi formarea
profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului naţional
de învăţământ. Formarea profesională a adulţilor se organizează prin programe de
iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare.
Funcţia: activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de conducere
sau execuţie.
Iniţiere: dobândirea uneia sau mai multor competenţe specifice unei calificări conform
standardului ocupaţional sau de pregătire profesională.
Meserie: complexul de cunoştinţe dobândit prin şcolarizare sau prin practică, necesare
pentru executarea anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a obiectelor muncii
sau pentru prestarea anumitor servicii.
Ocupaţie: activitatea utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură) pe care o
desfăşoară o persoană în mod obişnuit într-o unitate economico-socială şi care
constituie pentru această sursă de existenţă. Este specialitatea (calificarea) exercitată
efectiv la locul de muncă. Ocupaţia poate fi exprimată prin funcţie sau meserie.
Perfecţionare: pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea
cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care
deţine deja o calificare,
Profesie: specialitatea (calificarea) obţinută prin studii.
Specializare: dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de
competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă,
dobândirea de competenţe fundamentale cheie sau competenţe tehnice noi, specifice
mai multor ocupaţii.

Sperăm ca aceste elemente să te ajute în
integrarea pe piaţa muncii!
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