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Cuvânt înainte

L egile și instituțiile democratice pot funcționa în mod eficace doar atunci când 
au la bază o cultură a democrației. În acest sens, educația este o componentă 
esențială. Acestea au fost concluziile celui de-al Treilea Summit European al 

Șefilor de Stat și de Guvern al Consiliului Europei din Varșovia în 2005. Pornind de aici, 
organizația noastră a primit sarcina de a „promova o cultură democratică în rândul 
cetățenilor”. Pentru aceasta, este important să ne asigurăm că tinerii dobândesc 
cunoștințe, valori și capacitatea de a fi cetățeni responsabili în societăți democratice 
moderne și diverse. 

De atunci, statele membre au demarat o serie de inițiative în acest domeniu. Ceea ce 
a lipsit a fost o abordare și înțelegere clară a scopurilor comune în educația pentru 
cetățenie. Cadrul nostru de referință al competențelor pentru cultură democratică 
a fost conceput pentru a umple acest gol. 

Nevoia urgentă pentru acesta a fost adusă în atenție de numeroasele atacuri teror-
iste recente din Europa. Educația este o investiție pe termen mediu și lung pentru 
prevenirea extremismului și radicalismului violent, dar trebuie să începem de acum. 
Astfel, Modelul de competențe (inclus în Volumul 1 al Cadrului de Referință) a fost 
primit în unanimitate de Conferința Miniștrilor Educației din cadrul Consiliului Europei 
din 2016, la cea de-a 25-a sesiune din Bruxelles. 

Acest Cadru de Referință este rezultatul unei consultări și testări ample în cadrul sta-
telor membre ale Consiliului Europei și nu numai. Este construit pe principii comune 
societăților noastre democratice. Definește instrumentele și înțelegerea critică pe 
care trebuie să le dobândească elevii de la toate nivelurile de educație pentru a avea 
sentimentul de apartenenență și a contribui în mod pozitiv la societățile democratice 
în care trăim. Astfel, oferă sistemelor de educație un scop comun acțiunii lor respec-
tând totodată o diversitate de abordări pedagogice. 

Scopul acestui Cadru de Referință este să sprijine statele membre în dezvoltarea 
unor societăți deschise, tolerante și diverse prin educație. Sper să adopte acest 
instrument și să beneficieze de el.

Thorbjørn Jagland

Secretar General  
al Consiliului Europei
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Prefață

Î n ce fel de societate vor trăi mâine copiii noștri? O parte importantă a răspunsului 
la această întrebare are în vedere educația pe care le-o oferim astăzi.. 

Educația are un rol esențial în construirea viitorului și reflectă lumea pe care 
vrem să o pregătim pentru generațiile următoare. 

Democrația este unul dintre cei trei piloni ai Consiliului Europei și nu ar trebui să 
existe nici un fel de ezitare în rândul statelor membre că aceasta trebuie să rămână 
un fundament cheie pentru societățile noastre viitoare. Deși instituțiile noastre 
sunt solide, vor funcționa într-un mod cu adevărat democratic doar dacă cetățenii 
sunt pe deplin conștienți nu doar de dreptul lor de a vota ci și de valorile pe care 
instituțiile noastre le reprezintă. Sistemele noastre de educație și școlile trebuie să-i 
pregătească pe tineri să devină indivizi activi, participativi și responsabili: societățile 
complexe, multiculturale și într-o evoluție rapidă în care trăim nu pot funcționa cu 
mai puțin de atât. În zorii unei epoci a calculatorului cuantic și inteligenței artificiale 
este cu atât mai important ca tinerii noștri să fie echipați cu valori, atitudini, abilități, 
cunoștințe și înțelegere critică care să le permită să ia decizii responsabile în ceea 
ce privește viitorul lor. 

Punctul de plecare pentru dezvoltarea Cadrului de Referință al Competențelor 
pentru Cultură Democratică al Consiliului Europei a fost convingerea că una din 
misiunile principale ale sistemelor de educație, școlilor și universităților ar trebui să 
fie pregătirea pentru cetățenie democratică. Acest lucru presupune să se asigure 
că elevii știu și înțeleg provocările cu care se confruntă și consecințele deciziilor pe 
care le iau, ce pot să facă și ce nu ar trebui să facă. Pentru a putea face aceste lucruri, 
trebuie să aibă nu doar cunoștințe, ci și competențele relevante – iar scopul Cadrului 
de Referință este să definească aceste competențe. 

Cadrul de Referință în sine cuprinde trei volume.

Primul volum conține Modelul de Competențe, așa cum a fost stabilit de o echipă 
multidisciplinară de experți internaționali în urma unei consultări și cercetări extinse. 
Cele 20 de competențe sunt împărțite în patru categorii – Valori, Atitudini, Abilități 
și Cunoștințe și înțelegere critică – și sunt însoțite de informații despre istoricul 
modelului, cum a fost dezvoltat și cum ar trebui folosit.

Volumul 2 conține o serie de afirmații care definesc scopuri și rezultate ale învățării 
pentru fiecare competență. Acești descriptori au menirea de a ajuta profesioniștii 
din domeniul educației să creeze situații de învățare care să le permită să observe 
comportamentul elevilor în legătură cu o anumită competență.  Descriptorii au fost 
testați de școli și profesori voluntari din 16 state membre. 
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Volumul 3 oferă îndrumări cu privire la modul în care poate fi folosit Modelul de 
Competențe în șase contexte educaționale. Alte capitole vor fi adăugate la momentul 
potrivit.  

Cadrul de Referință este oferit ca un instrument care să inspire abordări individuale 
în dezvoltarea competențelor pentru cultură democratică, aderând totodată la un 
scop comun. Deși nu se impune nici o obligație de a folosi volumele într-un anume 
fel, ele sunt concepute ca un tot unitar și coerent și recomandăm profisioniștilor 
din domeniul educației să se familiarizeze cu întregul cadru înainte de a decide pe 
cont propriu. 

Sunt foarte mândră să prezint acest Cadru de Referință al Competențelor pentru 
Cultură Democratică statelor noastre membre. Elaborarea sa a implicat dedicare și 
este un exemplu de consultare și receptivitate. Sper ca mulți dintre dumneavoastră să 
îl folosiți în spiritul în care este oferit: o contribuție la eforturile de a crea o societate 
viitoare în care să fim fericiți să-i vedem pe copiii noștri trăind.

Snežana Samardžić-Marković
Consiliul Europei 

Director General pentru Democrație
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Introducere

P entru fiecare dintre cele 20 de competențe din Cadrul de Referință al 
Competențelor pentru Cultură Democratică (numit de aici înainte Cadrul de 
Referință), au fost concepuți și testați descriptori de competență. Așa cum a 

fost menționat în Volumul 1, aceștia au scopul de a:
1. sprijini evaluarea nivelului actual de dezvoltare a fiecărei competențe al unei 

persoane sau al unui grup, pentru a identifica arii de dezvoltare ulterioară și 
nevoi de învățare sau pentru a identifica nivelul obținut după o perioadă de 
învățare;

2. servi ca referință sau instrument pentru profesioniștii din domeniul educației în 
elaborarea, implementarea și evaluarea intervențiilor educaționale în contexte 
formale și non-formale.

Descriptorii sunt afirmații care se referă la un comportament observabil concret al 
unei persoane cu un anumit nivel de competență. 

Există multe modalități prin care o persoană poate exprima, printr-un comportament 
observabil, gradul în care stăpânește orice competență, și acesta este și cazul CCD. 
Totuși, pentru a operaționaliza competențele, trebuie identificate acele comporta-
mente care pot demonstra fără nici o îndoială faptul că persoana are un anumit nivel 
de însușire a unei competențe specifice. 

Descriptorii din listele de mai jos satisfac această cerință deoarece sunt rezultatul 
unui proces sistematic de dezvoltare și testare cu un număr mare de practicieni din 
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domeniul educației și au fost pilotați în contexte educaționale concrete în diferite 
țări din Europa. Acest proces este descris în Capitolul 3 al acestui volum.

Există două seturi de descriptori care au rezultat din procesul de pilotare a descriptorilor:

 ► Capitolul 1 prezintă un set de 135 de descriptori cheie, care constă dintr-un 
număr lumitat de descriptori pentru fiecare competență, care indică în mod 
clar unul dintre cele trei niveluri de dezvoltare: de bază, intermediar și avansat;

 ► Capitolul 2 conține o listă mai dezvoltată de 447 descriptori, care include, pe 
lâgă descriptorii cheie, descriptori suplimentari validați, unii relaționați cu un 
anumit nivel de competență, iar alții aflați între nivelul de bază și cel intermediar, 
sau între nivelul intermediar și cel avansat (identificați în tabelele cu descrip-
tori ca BI și, respectiv, IA). Pentru o referință mai ușoară, fiecare descriptor are 
un număr de identificare și, acolo unde este relevant, este indicat și numărul 
descriptorului cheie din Capitolul 1.

Deși unii descriptori par foarte asemănători unii cu alții și au sensuri apropiate, sunt 
incluși pentru a oferi utilizatorilor posibilitatea de a alege (și pentru cazul în care 
unul dintre ei este mai ușor de tradus). 

În cazul a 14 dintre cele 20 de competențe, există doi descriptori cheie pentru fiecare 
nivel de dezvoltare al competenței. Există unele excepții de la această regulă generală 
care sunt explicate în continuare. 

Doar un descriptor a fost validat pentru nivelul intermediar al competenței „valori-
zarea diversității culturale”, pentru nivelul avansat al competenței „responsabilitate” 
și pentru nivelul de bază al competenței „cunoștințe și înțelegere critică referitoare 
la limbă și comunicare”.

Pentru „valorizarea democrației, justiției, dreptății, egalității și statului de drept”, au 
fost incluși în lista de descriptori cheie trei descriptori pentru fiecare nivel de dez-
voltare a competenței. Și în cazul competenței „toleranța la ambiguitate” există trei 
descriptori cheie pentru nivelul intermediar și avansat. 

De asemenea, având în vedere complexitatea ”cunoștințelor și înțelegii critice 
referitoare la lume”, au fost incluși șase descriptori cheie pentru nivelul de bază  și 
cel avansat și șapte descriptori cheie pentru nivelul intermediar de competență. 

Procesarea statistică a datelor care au fost colectate în timpul pilotării descriptorilor 
asigură natura lor cumulativă. Acest lucru înseamnă că este foarte probabil ca, atunci 
când o persoană prezintă în mod constant și fără sprijin comportamentul descris de 
un descriptor asociat cu nivelul avansat, acea persoană să dea dovadă și de compor-
tamentele descrise de descriptorii pentru nivelurile intermediar și de bază. În mod 
similar, este foarte probabil ca o persoană care prezintă comportamentul descris de 
descriptorii asociați cu nivelul intermediar de competență să poată da dovadă și de 
comportamentele corespunzătoare nivelului de bază de dezvoltare a competenței. 

Totuși, acest lucru nu presupune faptul că, odată ce o persoană a ajuns la un anu-
mit nivel de competență, aceasta poate doar să crească acest nivel de dezvoltare a 
competenței respective. Diferiți factori, incluzând avansarea în vârstă, schimbări ale 
mediului social, experiențe traumatizante și așa mai departe, pot duce la o regresie 
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temporară a anumitor competențe și pot genera nevoia de sprijin suplimentar pentru 
a reveni la un nivel mai înalt de dezvoltare. 

Pentru a asigura relevanța lor directă pentru practica diferiților profesioniști din 
domeniul eduației, descriptorii de competență au fost formulați folosind limbajul 
rezultatelor învățării. Asta înseamnă că fiecare începe cu un verb de acțiune urmat 
de un obiect al acelui verb, iar comportamentul descris poate fi observat și evaluat. 
Având în vedere și faptul că, așa cum a fost menționat în Volumul 1, competențele 
apar de obicei în grupuri, acest lucru înseamnă că un set de descriptori de competențe 
diferite poate fi folosit în primul rând pentru a defini rezultate ale învățării pentru 
activități educaționale. Totuși, acest proces nu trebuie aplicat într-o manieră simplistă, 
deoarece este important de remarcat faptul că descriptorii sunt legați mai degrabă 
de capacități decât de reușite obținute în cadrul unei singure activități de învățare 
specifice. Pentru o discuție despre distincția dintre capacitate și reușită, vezi Capitolul 
3 despre evaluare din Volumul 3 al Cadrului de Referință. 

Cele trei niveluri de dezvoltare a competențelor (de bază, intermediar și avansat) 
în care au fost împărțiți descriptorii de competențe nu trebuie asociate strict cu 
nivelurile de educație. Cu siguranță că există elemente, mai ales în ceea ce privește 
cunoștințele și înțelegerea critică, în cazul cărora nivelul avansat apare mai probabil 
la niveluri mai înalte de educație. Totuși, în cazul valorilor, atitudinilor și abiltăților, 
multe elemente pot fi dobândite de la o vârstă timpurie, chiar dacă sunt dezvoltate 
mai profund mai târziu. 

Folosirea de descriptori de competență este strâns legată de observare. Realizată în 
mod regulat, observarea devine parte integrantă a procesului de predare-învățare. 
În viața lor profesională cotidiană, profesorii sunt observatori experimentați ai ele-
vilor, chiar dacă nu sunt întotdeauna conștienți de felul în care și de ceea ce observă 
sau de felul în care procesează rezultatele acestei observări. Totuși, atunci când se 
observă comportamentul elevilor în contextul CCD și se folosesc descriptorii ca reper, 
procesul trebuie să aibă un scop și să fie planficat cu grijă.

În acest context, trebuie luate în considerare câteva aspecte:
 ► Observarea trebuie să se realizeze astfel încât să nu perturbe procesul de 
învățare sau să îi facă pe cei ce învață să se simtă incomod.

 ► Observarea trebuie să cuprindă o varietate de situații, incluzând răspunsul 
elevului la sarcini specifice, munca individuală din clasă, interacțiunile cu 
profesorul și cu ceilalți colegi în timpul activităților comune, precum și com-
portamentul în timpul pauzelor, înainte și după orele de curs sau în timpul 
activităților extracurriculare.

 ► Deoarece competențele pentru cultură democratică se manifestă în grupuri, 
ar putea fi necesară relaționarea comportamentelor într-o situație specifică cu 
un set de descriptori și nu doar cu un singur descriptor.

 ► Folosirea descriptorilor facilitează nu doar observarea, ci și înregistrarea com-
portamentului observat: este mult mai ușor să se facă o referire la codul atribuit 
descriptorilor relevanți decât să se facă o întreagă descriere a comportamen-
tului observat. O observare de calitate se bazează pe notițe și nu pe memorie. 
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 ► Observarea trebuie să se concentreze asupra comportamentului verbal, para-
verbal și non-verbal și să ia în considerare, pe lângă ceea ce se spune și face, 
aspecte precum contactul vizual, atitudinile, exprimarea emoțiilor etc. 

 ► Observarea comportamentului reflectat de un anumit descriptor trebuie făcută 
în mod constant, într-o anumită perioadă de timp, și să nu se baze doar pe 
prima impresie, pe convingeri, așteptări și preferințe personale ale observa-
torului sau pe vreun moment sau activitate specifică. O anumită manifestare 
a unui comportament poate fi și accidentală sau generată de factori de care 
observatorul nu este conștient, în vreme ce lipsa manifestării unui comporta-
ment poate fi rezultatul faptului că elevului nu i s-a dat șansa de a manifesta 
acel comportament.

Deoarece abilitățile de ascultare și observare sunt o componentă importantă a 
modelului de CCD, atât profesorii cât și elevii ar putea și ar trebui să și le dezvolte. În 
acest context, observarea colegilor poate fi un instrument eficace pentru dezvoltarea 
abilităților de observare. 

Observarea comportamentului bazată pe descriptori este un instrument eficace 
pentru diagnosticarea decalajelor de învățare, făcând posibilă elaborarea de planuri 
personalizate bine direcționate și folosirea adecvată a strategiilor de  diferențiere și/
sau sprijinire a elevilor în procesul de învățare graduală. 

Alte aspecte referitoare la folosirea descriptorilor, precum și revizuirea unora dintre 
riscurile de utilizare incorectă, sunt prezentate în capitolul despre descriptori din 
Volumul 1 al Cadrului de Referință. Discuții despre modul în care descriptorii pot fi 
folosiți în conceperea curriculei, în evaluare, în crearea și implementarea de activități 
educaționale, precum și în planificarea utilizării Cadrului de Referință într-o abordare 
integrată sunt prezentate în capitolele respective din Volumul 3
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Capitolul 1

Descriptorii cheie

Valori

1. Valorizarea demnităţii umane şi a drepturilor omului

1
Susţine că drepturile omului trebuie întotdeauna protejate şi 
respectate

De bază
2

Susţine că drepturile specifice ale copiilor trebuie respectate şi 
protejate de societate

3
Apără ideea că nimeni nu va fi supus torturii, unei pedepse sau unui 
tratament inuman sau degradant

Intermediar
4

Susţine că toate instituţiile publice trebuie să respecte, să protejeze 
şi să implementeze drepturile omului

5
Apără ideea că persoanele aflate la închisoare, deşi sunt supuse unor 
restricţii, nu înseamnă că merită mai puţin respect sau demnitate 
decât oricare altă persoană Avansat

6
Exprimă părerea că toate legile trebuie să fie compatibile cu stan-
dardele şi normele internaţionale privind drepturile omului
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2. Valorizarea diversităţii culturale

7
Promovează ideea că trebuie să fim toleranţi faţă de credinţele diferite 
pe care le au alte persoane în societate

De bază
8

Promovează ideea că întotdeauna trebuie să ne străduim să dezvoltăm 
o înţelegere reciprocă şi un dialog semnificativ între persoane şi 
grupuri care sunt percepute ca „diferite” unele de altele

9
Exprimă părerea că diversitatea culturală dintr-o societate trebuie 
să fie valorizată şi apreciată

Intermediar

10
Susţine că dialogul intercultural trebuie folosit pentru a ne ajuta să 
ne recunoaştem diferitele identități și apartenenţe culturale 

Avansat
11

Susţine că dialogul intercultural trebuie folosit pentru a dezvolta 
respectul şi o cultură a „convieţuirii”

3. Valorizarea democraţiei, justiţiei, echității, egalităţii şi statului 
de drept

12
Susţine că şcolile trebuie să îi înveţe pe elevi despre democraţie şi 
cum să acţioneze ca cetăţeni democratici

De bază 13
Exprimă părerea că toţi cetăţenii trebuie să fie trataţi în mod egal şi 
imparţial în fața legii

14
Susţine că legile trebuie întotdeauna să fie aplicate şi îndeplinite în 
mod echitabil

15
Susţine că alegerile democratice trebuie întotdeauna organizate în 
mod liber şi corect, conform standardelor internaţionale şi legislaţiei 
naţionale şi fără nici un fel de fraudă

Intermediar
16

Exprimă părerea că, atunci când un funcţionar public îşi exercită 
puterea, acesta nu trebuie să abuzeze de acea putere şi să depăşească 
limitele autorităţii sale legale

17

Exprimă sprijin pentru ideea că instanţele judecătoreşti trebuie să 
fie accesibile tuturor astfel încât oamenilor să nu le fie negată şansa 
de a iniţia o acţiune în justiţie pentru că e prea scump, complicat 
sau anevoios

18
Exprimă sprijin pentru ideea că cei cărora le e încredinţată 
puterea legislativă trebuie să se supună legii şi unei supravegheri 
constituţionale corespunzătoare

Avansat
19

Exprimă părerea că publicul trebuie să aibă acces la informaţiile 
despre politicile publice şi implementarea lor

20
Susţine că trebuie să existe măsuri eficace împotriva acţiunilor 
autorităţilor publice care încalcă drepturile civile
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Atitudini

4. Deschidere spre alteritate culturală

21
Manifestă interes pentru a învăţa despre credinţele, valorile, tradiţiile 
şi viziunile asupra lumii ale altor persoane De bază 

22 Exprimă interes pentru călătoriile în alte ţări

23
Exprimă curiozitate faţă de alte credinţe, interpretări, orientări şi 
apartenenţe culturale

Intermediar

24
Exprimă apreciere pentru oportunitatea de a avea experienţa altor 
culturi

25
Caută şi acceptă oportunităţi de a întâlni oameni cu valori, obiceiuri 
şi comportamente diferite

Avansat
26

Caută să aibă contact cu alte persoane pentru a învăţa despre cul-
tura lor

5. Respect

27 Oferă spaţiu celorlalţi pentru a se putea exprima
De bază

28 Exprimă respect faţă de alte persoane ca fiinţe umane egale

29
Îi tratează pe toţi oamenii cu respect indiferent de mediul cultural 
din care provin

Intermediar
30

Exprimă respect pentru persoanele care au statut socio-economic 
diferit de cel propriu

31 Exprimă respect pentru diferenţele religioase
Avansat

32
Exprimă respect pentru persoanele care au opinii politice diferite 
de cele proprii

6. Spirit civic
33 Exprimă că este dispus(ă) să coopereze şi să lucreze cu ceilalţi

De bază
34 Colaborează cu alte persoane pentru cauze de interes comun

35
Exprimă angajament de a nu rămâne un spectator atunci când 
demnitatea şi drepturile celorlalţi sunt încălcate

Intermediar
36

Discută despre ceea ce se poate face pentru a îmbunătăți situația 
comunității

37
Exercită obligaţiile şi responsabilităţile aferente cetăţeniei active la 
nivel local, naţional sau global Avansat

38 Se menţine informat(ă) în ceea ce priveşte chestiunile civice
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7. Responsabilitate

39 Arată că acceptă responsabilitatea pentru propriile acţiuni 
De bază 

40 Dacă răneşte sentimentele unei persoane, îşi cere scuze

41 Îşi face treaba la timp
Intermediar

42 Dă dovadă că îşi asumă responsabilitatea pentru propriile greşeli

43 Îşi respectă angajamentele faţă de alţii în mod constant Avansat 

8. Autoeficacitate

44 Exprimă încredere în propria abilitate de a înţelege diferite lucruri
De bază

45
Exprimă încredere că poate să desfăşoare activităţile pe care le-a 
planificat

46
Exprimă încredere în propria abilitate de a naviga printre obstacole 
atunci când urmăreşte un scop Intermediar

47 Dacă doreşte să se schimbe, exprimă încrederea că poate să o facă

48
Dă dovadă de siguranță în ceea ce privește abilităţile sale de a face 
faţă provocărilor vieţii

Avansat
49

Dă dovadă de încredere că ştie cum să gestioneze situaţii neprevăzute 
datorită ingeniozităţii sale

9. Toleranță la ambiguitate

50
Interacţionează bine cu alte persoane care au o varietate de puncte 
de vedere diferite

De bază 
51

Dă dovadă că îşi poate suspenda temporar judecăţile referitoare la 
alte persoane

52 Se simte confortabil în situaţii noi

Intermediar53 Abordează incertitudinea într-un mod pozitiv şi constructiv

54 Lucrează bine în circumstanţe imprevizibile

55 Exprimă dorinţa ca propriile idei şi valori să fie puse la îndoială

Avansat56 Îi plac provocările legate de abordarea problemelor ambigue

57 Exprimă plăcerea de a aborda situaţii care sunt complicate
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Abilități

10. Abilități de învățare autonomă

58
Dă dovadă că are abilitatea de a identifica resurse pentru învăţare 
(de ex. oameni, cărţi, internet etc.)

De bază 
59

Caută să clarifice noile informaţii întrebând alte persoane atunci 
când e nevoie

60 Poate învăţa despre subiecte noi cu supervizare minimă
Intermediar

61 Poate evalua calitatea muncii sale

62
Poate alege cele mai de încredere surse de informaţii sau sfaturi 
dintr-o gamă largă pe care o are la dispoziţie

Avansat

63
Dă dovadă că are abilitatea de a monitoriza, defini, organiza în ordinea 
priorităţilor şi realiza sarcini fără supraveghere directă

11. Abilități de gândire critică și analitică

64
Poate identifica asemănări şi deosebiri între informaţiile noi şi ceea 
ce e deja cunoscut De bază 

65 Folosește dovezi pentru a-și susține părerile

66 Poate evalua riscurile asociate cu diferite opţiuni
Intermediar

67
Dă dovadă că se gândeşte dacă informaţiile pe care le foloseşte 
sunt corecte

68
Poate identifica orice discrepanţe, neconcordanţe sau divergenţe 
în materialele analizate

Avansat 
69

Poate utiliza criterii, principii sau valori explicite şi specificabile 
pentru a emite judecăţi

12. Abilități de ascultare și învățare

70 Ascultă cu atenţie diferite păreri
De bază

71 Ascultă cu atenţie alte persoane

72
Urmăreşte gesturile şi limbajul corporal general al vorbitorilor pentru 
a-şi putea da seama de sensul a ceea ce spun

Intermediar
73

Poate asculta în mod eficace pentru a descifra sensurile şi intenţiile 
altei persoane 

74 Este atent(ă) la ceea ce insinuează dar nu spun celelalte persoane

Avansat
75

Observă cum persoanele din alte culturi reacţionează în moduri 
diferite la aceeaşi situaţie
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13. Empatie

76
Poate recunoaşte când o persoană din jurul său are nevoie de aju-
torul său 

De bază 
77

Exprimă compasiune când vede lucruri rele care li se întâmplă altor 
persoane 

78
Încearcă să-şi înţeleagă prietenii mai bine imaginându-şi cum arată 
lucrurile din perspectiva lor 

Intermediar
79

Ia în considerare sentimentele celorlalte persoane atunci când ia 
decizii 

80
Exprimă ideea că, atunci când se gândeşte la persoanele din alte ţări, 
împărtăşeşte bucuriile şi tristeţile acestora  

Avansat
81

Identifică cu acurateţe sentimentele celorlalţi, chiar şi atunci când 
aceştia nu doresc să le arate

14. Flexibilitate și adaptabilitate

82
Îşi modifică părerile dacă i se demonstrează prin argumente raţionale 
că acest lucru este necesar 

De bază 
83

Poate schimba deciziile pe care le-a luat în cazul în care consecinţele 
acestor decizii arată că acest lucru este necesar

84 Se adaptează la situaţii noi folosind o nouă abilitate
Intermediar

85 Se adaptează la situaţii noi aplicând cunoştinţele în mod diferit

86
Adoptă normele socioculturale ale altor grupuri culturale ţintă atunci 
când interacţionează cu membrii acelor grupuri

Avansat
87

Îşi poate modifica propriul comportament pentru a corespunde 
altor culturi

15. Abilități lingvistice, de comunicare și plurilingve

88 Îşi poate exprima gândurile în ceea ce priveşte o problemă
De bază

89 Le cere vorbitorilor să repete ce au spus dacă nu îi este clar

90 Pune întrebări care arată că înţelege poziţiile altor persoane

Intermediar
91

Poate adopta diferite modalităţi de exprimare a politeţii într-o altă 
limbă

92
Poate face mediere lingvistică în cadrul schimburilor interculturale 
traducând, interpretând sau explicând Avansat

93 Poate evita cu succes neînţelegerile interculturale  
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16. Abilități de cooperare

94 Construieşte relaţii pozitive cu alte persoane dintr-un grup
De bază

95
Când lucrează ca membru al/membră a unui grup, îşi face partea de 
treabă din cadrul grupului

96
Lucrează pentru a construi un consens în vederea atingerii scopurilor 
grupului 

Intermediar
97

Când lucrează ca membru al/membră a unui grup, îi ţine pe ceilalţi 
la curent cu privire la orice informaţii relevante sau utile

98
Generează entuziasm printre membrii grupului pentru atingerea 
scopurilor comune

Avansat 
99

Când lucrează cu alte persoane, le sprijină în ciuda diferenţelor de 
opinii

17. Abilități de gestionare a conflictelor

100 Poate comunica cu părţile conflictuale în mod respectuos
De bază

101 Poate identifica opţiuni de gestionare a conflictelor

102
Îi poate asista pe ceilalţi în gestionarea conflictelor sporind înţelegerea 
acestora cu privire la opţiunile disponibile

Intermediar
103

Poate încuraja părţile implicate în conflicte să se asculte activ una 
pe cealaltă şi să-şi împărtăşească problemele şi grijile

104
Iniţiază comunicarea în mod regulat pentru a ajuta la soluţionarea 
conflictelor interpersonale 

Avansat
105

Poate gestiona în mod eficace stresul emoţional, anxietatea şi 
nesiguranţa celorlalte persoane în situaţii de conflict
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Cunoștințe și înțelegere critică

18. Cunoștințe și înțelegere critică referitoare la sine

106 Poate descrie propriile sale motivaţii
De bază 

107 Poate descrie modalităţile în care gândurile şi emoţiile sale îi 
influenţează comportamentul

108 Poate reflecta în mod critic asupra propriilor valori şi credințe
Intermediar

109 Poate reflecta în mod critic asupra propriei persoane dintr-o gamă 
de perspective diferite

110 Poate reflecta în mod critic asupra propriilor sale prejudecăţi şi 
stereotipuri şi asupra a ceea ce stă la baza lor

Avansat
111 Poate reflecta în mod critic asupra propriilor sale emoţii şi sentimente 

într-o gamă largă de situaţii

19. Cunoștințe și înțelegere critică referitoare la limbă și 
comunicare

112 Poate explica felul în care tonul vocii, contactul vizual şi limbajul 
corporal pot ajuta comunicarea De bază 

113 Poate descrie efectele şi impactul social ale diferitelor stiluri de 
comunicare asupra celorlalţi

Intermediar
114

Poate explica felul în care relaţiile sociale sunt uneori codate în formele 
lingvistice care sunt folosite în conversaţii (de ex., în saluturi, forme 
de adresare, folosirea înjurăturilor etc.)

115
Poate explica de ce persoanele aparţinând altor culturi pot urma 
norme de comunicare verbală şi nonverbală diferite, care au sens 
din propria lor perspectivă Avansat 

116 Poate reflecta în mod critic asupra diferitelor norme de comunicare 
care sunt folosite în cel puţin o altă cultură sau un alt grup social
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20. Cunoștințe și înțelegere critică referitoare la lume: politică, 
legi, drepturile omului, cultură, culturi, religii, istorie, media, 
economie, mediu și sustenabilitate

117 Poate explica înţelesul unor concepte politice de bază, incluzând 
democraţie, libertate, cetăţenie, drepturi şi responsabilităţi

De bază

118 Poate explica de ce toată lumea are responsabilitatea de a respecta 
drepturile omului

119 Poate descrie practici culturale de bază (de ex. obiceiuri la masă, practici 
legate de salut, moduri de adresare, politeţe etc.) dintr-o altă cultură

120 Poate reflecta în mod critic asupra faptului că viziunea sa asupra lumii 
este doar una din multele viziuni asupra lumii  

121
Poate evalua impactul societăţii asupra lumii naturale, de exemplu, 
în ceea ce priveşte creşterea populaţiei, dezvoltarea populaţiei, con-
sumarea resurselor etc.

122 Poate reflecta în mod critic asupra riscurilor asociate cu deteriorarea 
mediului înconjurător

123
Poate explica faptul că drepturile omului au un caracter universal, 
inalienabil și indivizibil

Intermediar

124
Poate reflecta în mod critic asupra relaţiei dintre drepturile omului, 
democraţie, pace şi securitate, într-o lume globalizată

125
Poate reflecta în mod critic asupra cauzelor care stau la baza încălcării 
drepturilor omului, incluzând rolul stereotipurilor şi prejudecăţilor în 
procesele care duc la încălcări ale drepturilor omului

126
Poate explica pericolul generalizării de la comportamente individuale 
la o întreagă cultură

127
Poate reflecta în mod critic asupra simbolurilor religioase, ritualurilor 
religioase şi asupra utilizărilor religioase ale limbajului

128
Poate descrie efectele pe care le are propaganda în lumea 
contemporană

129 Poate explica felul în care oamenii se pot proteja şi apăra de propagandă

130
Poate descrie diferitele modalităţi prin care cetăţenii pot influenţa 
politicile

Avansat 

131
Poate reflecta în mod critic asupra caracterului evolutiv al cadrului 
drepturilor omului şi asupra dezvoltării continue a drepturilor omului 
în diferite regiuni ale lumii

132
Poate explica de ce nu există nici un grup cultural care să aibă car-
acteristici inerente fixe

133
Poate explica de ce toate grupurile religioase evoluează şi se schimbă 
constant

134
Poate reflecta în mod critic asupra felului în care istoriile sunt deseori 
prezentate şi predate dintr-o perspectivă etnocentrică 

135
Poate explica economiile naţionale şi felul în care procesele economice 
şi financiare influenţează funcţionarea societăţii
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Capitolul 2

Setul de descriptori 
validați

A ceasta este lista completă a descriptorilor validați în urma pilotării 
în context educaționale concrete. Descritorii situați între nive-
lul de bază și cel intermediar, respectiv între nivelul intermediar 

și cel avansat, sunt marcați cu BI, respectiv IA. Informații complete priv-
ind dezvoltarea și testarea descriptorilor sunt prezentate în Capitolul 3.

VALORI

1.Valorizarea demnităţii umane şi a drepturilor omului

ID Key No. Descriptor Nivel

101 Cheie 1
Susţine că drepturile omului trebuie întotdeauna pro-
tejate şi respectate

De bază

102 Cheie 2
Susţine că drepturile specifice ale copiilor trebuie respec-
tate şi protejate de societate

De bază

103
Susţine că toată lumea trebuie să recunoască libertăţile 
fundamentale ale fiecărei fiinţe umane

De bază

104 Cheie 3
Apără ideea că nimeni nu va fi supus torturii, unei 
pedepse sau unui tratament inuman sau degradant

Intermediar
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105 Cheie 4
Susţine că toate instituţiile publice trebuie să respecte, 
să protejeze şi să implementeze drepturile omului

Intermediar

106
Apără ideea că drepturile omului sunt necesare pentru 
ca fiecare fiinţă umană să poată trăi cu demnitate

Intermediar

107 Cheie 5
Apără ideea că persoanele aflate la închisoare, deşi 
sunt supuse unor restricţii, nu înseamnă că merită mai 
puţin respect sau demnitate decât oricare altă persoană

Avansat

108 Cheie 6
Exprimă părerea că toate legile trebuie să fie compati-
bile cu standardele şi normele internaţionale privind 
drepturile omului

Avansat

109
Apără ideea că orice persoană acuzată de o infracţiune 
beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până când 
vinovăţia sa va fi dovedită conform legii

Avansat

2. Valorizarea diversităţii culturale

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

201 Cheie 7
Promovează ideea că trebuie să fim toleranţi faţă de 
credinţele diferite pe care le au alte persoane în societate

De bază

202 Cheie 8

Promovează ideea că întotdeauna trebuie să ne străduim 
să dezvoltăm o înţelegere reciprocă şi un dialog sem-
nificativ între persoane şi grupuri care sunt percepute 
ca „diferite” unele de altele

Basic

203
Susţine că trebuie să promovăm comunicarea şi dialogul 
între oamenii provenind din medii culturale diferite

BI

204 Cheie 9
Exprimă părerea că diversitatea culturală dintr-o societate 
trebuie să fie valorizată şi apreciată

Intermediar

205

Susţine că trebuie să încercăm să învăţăm unii de la alţii 
pentru a avea o înţelegere mai profundă a propriilor 
specificități culturale și a specificităților culturale ale 
celorlalți

IA

206
Cheie 

10

Susţine că dialogul intercultural trebuie folosit pen-
tru a ne ajuta să ne recunoaştem diferitele identități și 
apartenenţe culturale 

Avansat

207
Cheie 

11
Susţine că dialogul intercultural trebuie folosit pentru a 
dezvolta respectul şi o cultură a „convieţuirii”

Avansat
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3. Valorizarea democraţiei, justiţiei, echității, egalităţii şi 
statului de drept

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

301
Cheie 

12
Susţine că şcolile trebuie să îi înveţe pe elevi despre 
democraţie şi cum să acţioneze ca cetăţeni democratici

De bază

302
Cheie 

13
Exprimă părerea că toţi cetăţenii trebuie să fie trataţi 
în mod egal şi imparţial în fața legii

De bază

303
Cheie 

14
Susţine că legile trebuie întotdeauna să fie aplicate şi 
îndeplinite în mod echitabil

De bază

304
Susţine că legile echitabile şi drepte trebuie întot-
deauna respectate şi urmate

De bază

305
Cheie 

15

Susţine că alegerile democratice trebuie întotdeauna 
organizate în mod liber şi corect, conform standardelor 
internaţionale şi legislaţiei naţionale şi fără nici un fel 
de fraudă

Intermediar

306
Cheie 

16

Exprimă părerea că, atunci când un funcţionar public îşi 
exercită puterea, acesta nu trebuie să abuzeze de acea 
putere şi să depăşească limitele autorităţii sale legale

Intermediar

307
Cheie 

17

Exprimă sprijin pentru ideea că instanţele judecătoreşti 
trebuie să fie accesibile tuturor astfel încât oamenilor 
să nu le fie negată şansa de a iniţia o acţiune în justiţie 
pentru că e prea scump, complicat sau anevoios

Intermediar

308
Susţine că democraţia trebuie întotdeauna protejată şi 
respectată ca fundament esențial al acțiunilor realizate 
împreună cu ceilalţi membri ai societăţii

Intermediar

309
Exprimă părerea că, atunci când îşi exercită puterea, 
funcționarii publici trebuie să se supună legii şi 
hotărârilor judecătorești

Intermediar

310
Susţine că funcţionarii şi judecătorii nu trebuie să 
trateze o anumită persoană sau un anumit grup diferit 
din cauza prejudecăţilor sau corupţiei

Intermediar

311
Susţine că funcţionarii şi judecătorii trebuie să trateze 
pe toată lumea la fel, în conformitate cu legislaţia, iar 
cazurile asemănătoare trebuie întotdeauna tratate la fel

Intermediar

312
Exprimă părerea că toate persoanele şi instituţiile 
trebuie să se supună şi să răspundă în faţa legii

IA
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313
Exprimă părerea că trebuie să existe un sistem juridic 
transparent, incluzând un set clar de legi care să fie 
liber şi uşor accesibile tuturor

IA

314

Exprimă părerea că trebuie să existe un sistem judiciar 
independent și imparțial care să protejeze cetăţenii 
împotriva utilizării arbitrare a puterii de către stat, 
organizaţii sau persoane

IA

315
Exprimă părerea că deciziile publice trebuie întot-
deauna luate şi aplicate în conformitate cu legile şi 
regulamentele

IA

316
Exprimă părerea că elaborarea legilor trebuie să fie 
controlată de persoane care au fost alese de popor şi 
sunt responsabile în faţa poporului 

IA

317
Exprimă părerea că trebuie să existe măsuri eficace 
pentru prevenirea şi combaterea tuturor formelor 
de corupţie

IA

318
Cheie 

18

Exprimă sprijin pentru ideea că cei cărora le e 
încredinţată puterea legislativă trebuie să se 
supună legii şi unei supravegheri constituţionale 
corespunzătoare

Avansat

319
Cheie 

19

Exprimă părerea că publicul trebuie să aibă acces la 
informaţiile despre politicile publice şi implemen-
tarea lor

Avansat

320
Cheie 

20

Susţine că trebuie să existe măsuri eficace împotriva 
acţiunilor autorităţilor publice care încalcă drepturile 
civile

Avansat

321
Exprimă părerea că sistemul juridic trebuie să aibă pro-
ceduri şi structuri de aplicare echitabile şi transparente

Avansat
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ATITUDINI

4. Deschidere spre alteritate culturală

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

401
Cheie 

21
Manifestă interes pentru a învăţa despre credinţele, val-
orile, tradiţiile şi viziunile asupra lumii ale altor persoane

De bază

402
Cheie 

22
Exprimă interes pentru călătoriile în alte ţări De bază

403 Profită de oportunităţile de a întâlni oameni noi BI

404
Cheie 

23
Exprimă curiozitate faţă de alte credinţe, interpretări, 
orientări şi apartenenţe culturale

Intermediar

405
Cheie 

24
Exprimă apreciere pentru oportunitatea de a avea 
experienţa altor culturi

Intermediar

406
Exprimă interes pentru a lucra împreună cu alte per-
soane provenind din medii culturale diferite

IA

407
Îi place să aibă discuţii cu oameni ale căror idei şi valori 
sunt diferite de ale sale

IA

408
Exprimă că este dispus(ă) să relaţioneze cu persoane 
care sunt percepute ca fiind diferite de sine

IA

409
Cheie 

25
Caută şi acceptă oportunităţi de a întâlni oameni cu 
valori, obiceiuri şi comportamente diferite

Avansat

410
Cheie 

26
Caută să aibă contact cu alte persoane pentru a învăţa 
despre cultura lor

Avansat

5. Respect

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

501
Cheie 

27
Oferă spaţiu celorlalţi pentru a se putea exprima De bază

502
Cheie 

28
Exprimă respect faţă de alte persoane ca fiinţe umane 
egale

De bază

503
Exprimă respect pentru diferite opinii, viziuni asupra 
lumii şi stiluri de viaţă atât timp cât acestea nu încalcă 
drepturile omului

De bază

504
Cheie 

29
Îi tratează pe toţi oamenii cu respect indiferent de 
mediul cultural din care provin

Intermediar

505
Cheie 

30
Exprimă respect pentru persoanele care au statut socio-
economic diferit de cel propriu

Intermediar
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506
Exprimă atitudini de respect faţă de credinţele, practicile 
şi stilurile de viaţă adoptate de alte persoane, atât timp 
cât acestea nu încalcă drepturile omului

Intermediar

507 Exprimă respect pentru diferite opinii sau idei, atât timp 
cât acestea nu încalcă drepturile omului Intermediar

508
Exprimă atitudini de respect faţă de persoanele care 
sunt diferite de sine

Intermediar

509
Exprimă respect pentru ceilalţi pe baza recunoaşterii 
demnităţii tuturor persoanelor şi a drepturilor omului 
garantate tuturor

Intermediar

510 Exprimă respect pentru diferenţele de gen Intermediar

511
Cheie 

31
Exprimă respect pentru diferenţele religioase Avansat

512
Cheie 

32
Exprimă respect pentru persoanele care au opinii poli-
tice diferite de cele proprii

Avansat

6. Spirit civic

ID Cheie 
rn. Descriptor Nivel

601
Cheie 

33
Exprimă că este dispus(ă) să coopereze şi să lucreze 
cu ceilalţi

De bază

602
Cheie 

34
Colaborează cu alte persoane pentru cauze de interes 
comun

De bază

603
Exprimă că este dispus(ă) să contribuie la îmbunătăţirea 
situaţiei altor persoane din comunitate

BI

604
Exprimă că este dispus(ă) să participe la luarea deciziilor 
colective

BI

605
Cheie 

35
Exprimă angajament de a nu rămâne un spectator atunci 
când demnitatea şi drepturile celorlalţi sunt încălcate

Intermediar

606
Cheie 

36
Discută despre ceea ce se poate face pentru a îmbunătăți 
situația comunității

Intermediar

607 Exprimă interes pentru chestiunile şi problemele publice Intermediar

608
Exprimă că este dispus(ă) să se ofere voluntar pentru 
a-i ajuta pe oamenii din comunitate

Intermediar

609
Exprimă acceptare a obligaţiilor pe care le presupune 
apartenenţa la o comunitate

Intermediar

610
Exprimă angajament de a susţine şi proteja drepturile 
celorlalte persoane

Intermediar

611 Se implică activ în probleme ale comunităţii IA

612 Se implică în activităţi de protejare a mediului IA

613
Participă la procesele decizionale referitoare la ches-
tiunile, preocupările şi binele comun ale comunităţii

IA
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614
Cheie 

37
Exercită obligaţiile şi responsabilităţile aferente 
cetăţeniei active la nivel local, naţional sau global

Avansat

615
Cheie 

38
Se menţine informat(ă) în ceea ce priveşte chestiunile 
civice

Avansat

616 Sprijină organizaţiile care abordează probleme sociale Avansat

7. Responsabilitate

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

701
Cheie 

39
Arată că acceptă responsabilitatea pentru propriile 
acţiuni  

De bază

702
Cheie 

40
Dacă răneşte sentimentele unei persoane, îşi cere scuze De bază

703 Îşi asumă răspunderea pentru propriul comportament BI

704
Cheie 

41
Îşi face treaba la timp Intermediar

705 Îşi respectă angajamentele personale faţă de alţii la timp Intermediar

706
Cheie 

42
Dă dovadă că îşi asumă responsabilitatea pentru pro-
priile greşeli

Intermediar

707 Respectă termenele Intermediar

708 Dă dovadă de punctualitate Intermediar

709 Îşi realizează sarcinile cât de bine poate Intermediar

710
Cheie 

43
Îşi respectă angajamentele faţă de alţii în mod constant Avansat

8. Autoeficacitate

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

801
Cheie 

44
Exprimă încredere în propria abilitate de a înţelege 
diferite lucruri

De bază

802
Cheie 

45
Exprimă încredere că poate să desfăşoare activităţile pe 
care le-a planificat

De bază

803
Dă dovadă de încredere că poate rezolva majoritatea 
problemelor dacă investeşte efortul necesar

BI

804 Dă dovadă de încredere că poate să obţină rezultate 
bune când întreprinde o sarcină BI

805 Exprimă convingerea că situaţiile dificile pot fi depăşite BI

806 Exprimă încredere că poate să întreprindă acţiunile 
necesare pentru a atinge un scop BI
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807 Dă dovadă de încredere că poate să lucreze cu eficacitate BI

808
Cheie 

46
Exprimă încredere în propria abilitate de a naviga printre 
obstacole atunci când urmăreşte un scop Intermediar

809 Cheie 
47

Dacă doreşte să se schimbe, exprimă încrederea că 
poate să o facă Intermediar

810 Dă dovadă de încredere în ceea ce priveşte luarea 
deciziilor Intermediar

811 Dă dovadă de încredere în ceea ce priveşte abordarea 
unor noi provocări Intermediar

812 Exprimă încredere că face față cu bine schimbării Intermediar

813 Exprimă încredere în propria abilitate de a alege metode 
potrivite pentru realizarea sarcinilor Intermediar

814 Dă dovadă de încredere în propria abilitate de a reuşi Intermediar

815 Dă dovadă de încredere că are abilitatea de a reuşi în 
majoritatea sarcinilor pe care le întreprinde Intermediar

816 Dă dovadă de încredere că poate face treabă de calitate 
superioară Intermediar

817 Îşi păstrează încrederea în propriile capacităţi când e 
provocat(ă) de ceilalţi Intermediar

818 Dă dovadă de încredere că se poate baza pe propriile 
abilităţi de a face faţă dificultăţilor cu calm IA

819 Dă dovadă de încredere că poate să ia decizii cu privire 
la cea mai bună modalitate de a gestiona o problemă IA

820 Dă dovadă de încredere că poate să-şi atingă scopurile 
în viaţă IA

821 Exprimă încredere că, în ansamblu, în viaţa sa, este o 
persoană foarte eficientă IA

822 Cheie 
48

Dă dovadă de siguranță în ceea ce privește abilităţile 
sale de a face faţă provocărilor vieţii Avansat

823 Cheie 
49

Dă dovadă de încredere că ştie cum să gestioneze situaţii 
neprevăzute datorită ingeniozităţii sale Avansat

824 Dă dovadă de încredere că poate să gestioneze eveni-
mente neaşteptate în mod eficient Avansat
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9. Toleranța la ambiguitate

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

901
Cheie 

50
Interacţionează bine cu alte persoane care au o vari-
etate de puncte de vedere diferite De bază

902
Cheie 

51
Dă dovadă că îşi poate suspenda temporar judecăţile 
referitoare la alte persoane De bază

903 Interacţionează pozitiv fără a avea certitudinea a 
ceea ce crede şi simte celălalt De bază

904 Se simte confortabil cu diferite tipuri de persoane De bază

905

Exprimă că este dispus(ă) să ia în considerare 
informaţii contradictorii sau incomplete fără a le 
respinge în mod automat sau a trage concluzii pripite 
şi premature

BI

906 Recunoaşte situaţiile ambigue BI

907 Acceptă o sarcină care necesită abordarea unor 
circumstanţe necunoscute sau ieşite din comun BI

908 Caută discuţii cu persoane ale căror idei şi valori sunt 
diferite de ale sale BI

909
Cheie 

52
Se simte confortabil în situaţii noi Intermediar

910
Cheie 

53
Abordează incertitudinea într-un mod pozitiv şi 
constructiv Intermediar

911
Cheie 

54
Lucrează bine în circumstanţe imprevizibile Intermediar

912 Face față situaţiilor ambigue IA

913
Când are de făcut o alegere legată de cum să răspundă 
la o anumită situaţie, poate trece de la o perspectivă 
culturală la alta

IA

914 Face faţă cu brio provocărilor relaţionate cu situaţiile 
sau chestiunile care presupun ambiguitate IA

915 Exprimă acceptarea lipsei de claritate IA

916 Exprimă că este dispus(ă) să tolereze incertitudinea IA

917 Se simte confortabil când întâlneşte lucruri care nu 
îi sunt familiare IA

918
Cheie 

55
Exprimă dorinţa ca propriile idei şi valori să fie puse 
la îndoială Avansat

919
Cheie 

56
Îi plac provocările legate de abordarea problemelor 
ambigue Avansat

920
Cheie 

57
Exprimă plăcerea de a aborda situaţii care sunt 
complicate Avansat

921 Se simte confortabil când are de-a face cu situaţii 
ambigue Avansat
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Abilități 

10. Abilități de învățare autonomă

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

1001
Cheie 

58
Dă dovadă că are abilitatea de a identifica resurse 
pentru învăţare (de ex. oameni, cărţi, internet etc.)

De bază

1002
Cheie 

59
Caută să clarifice noile informaţii întrebând alte per-
soane atunci când e nevoie

De bază

1003 Realizează sarcini de învăţare în mod independent De bază

1004 Identifică ceea ce ştie deja şi ceea ce nu ştie De bază

1005 Poate identifica singur(ă) lacune în cunoştinţele sale BI

1006
Poate identifica surse relevante de informaţii pentru 
a realiza o sarcină de învăţare

BI

1007
Poate aduna informaţii în mod eficace folosind o 
varietate de tehnici şi surse

BI

1008
Foloseşte instrumente şi tehnologii ale informaţiei 
potrivite, în mod eficace, pentru a descoperi noi 
informaţii

BI

1009
Dă dovadă de abilitatea de a căuta informaţii în mod 
independent

BI

1010 Caută informaţii într-o varietate de surse BI

1011
Exprimă că este dispus(ă) să înveţe lucruri noi în mod 
independent

BI

1012 Îşi dezvoltă propriile idei adunând informaţii BI

1013
Cheie 

60
Poate învăţa despre subiecte noi cu supervizare 
minimă

Intermediar

1014
Cheie 

61
Poate evalua calitatea muncii sale Intermediar

1015
Poate localiza informaţiile relevante pentru propriile 
sale nevoi şi interese personale şi academice

Intermediar

1016
Poate folosi tehnologii ale informaţiei în mod efi-
cace pentru a accesa, cerceta, organiza şi integra 
informaţiile

Intermediar

1017
Poate integra cunoștințe din diferite materii/ domenii 
de învăţare

Intermediar

1018
Poate alege materiale, resurse şi activităţi de învăţare 
în mod independent

IA

1019
Îşi poate monitoriza progresul în ceea ce priveşte 
atingerea propriilor scopuri de învăţare

IA



Setul de descriptori validați ► 35

1020 Caută noi oportunităţi de învăţare IA

1021
Reciteşte noul material după o citire iniţială pentru 
a se asigura că l-a înţeles cum trebuie

IA

1022
Cheie 

62
Poate alege cele mai de încredere surse de informaţii 
sau sfaturi dintr-o gamă largă pe care o are la dispoziţie

Avansat

1023
Cheie 

63

Dă dovadă că are abilitatea de a monitoriza, defini, 
organiza în ordinea priorităţilor şi realiza sarcini fără 
supraveghere directă

Avansat

1024
Îşi gestionează timpul în mod eficient pentru a-şi 
atinge propriile scopuri de învăţare

Avansat

1025
Poate evalua credibilitatea surselor de informaţii sau 
sfaturilor în mod independent

Avansat

1026
Îşi monitorizează progresul în ceea ce priveşte 
învăţarea informaţiilor noi

Avansat

11. Abilități de gândire critică și analitică

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

1101
Cheie 

64
Poate identifica asemănări şi deosebiri între 
informaţiile noi şi ceea ce e deja cunoscut

De bază

1102
Cheie 

65
Folosește dovezi pentru a-și susține părerile De bază

1103 Poate trage concluzii pe baza analizei unui argument De bază

1104 Poate analiza o situaţie înainte de a lua o decizie De bază

1105
Poate trage concluzii pe baza unei analize a 
informaţiilor

De bază

1106 Poate rezolva probleme folosind logica De bază

1107
Poate compara diferite idei când se gândeşte la un 
subiect

De bază

1108
Poate face diferenţa dintre afirmaţii care conţin fapte 
şi afirmaţii care conţin opinii

BI

1109 Poate face legături între argumente şi informaţii BI

1110 Poate face evaluări pe baza dovezilor şi experienţei BI

1111 Poate analiza puncte de vedere alternative BI

1112
Foloseşte mai multe surse de informaţii înainte de 
a lua o decizie

BI

1113
Poate folosi mai multe surse de informaţii înainte 
de a lua o decizie

BI

1114 Când se confruntă cu o problemă, încearcă să iden-
tifice ce anume a cauzat-o BI
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1115
Poate reflecta în mod critic asupra experienţelor 
trecute pentru a obţine informaţii utile pentru pro-
gresul viitor

BI

1116
Poate construi un argument logic şi care poate fi 
susţinut în favoarea sau împotriva unei anumite 
interpretări

BI

1117 Poate evalua argumente, afirmaţii şi convingeri BI

1118 Poate identifica relaţii logice în materialele analizate BI

1119 Cheie 
66 Poate evalua riscurile asociate cu diferite opţiuni Intermediar

1120 Cheie 
67

Dă dovadă că se gândeşte dacă informaţiile pe care 
le foloseşte sunt corecte Intermediar

1121 Poate analiza dovezile atunci când evaluează un 
argument Intermediar

1122 Poate analiza diferite puncte de vedere, produse sau 
practici din cadrul altor culturi Intermediar

1123 Poate judeca dacă materialele pe care le analizează 
sunt sau nu adecvate sau utile Intermediar

1124 Poate evalua informaţiile în mod critic Intermediar

1125 Poate judeca dacă materialele analizate sunt per-
suasive sau nu Intermediar

1126 Poate distinge între informaţiile şi dovezile relevante 
şi cele irelevante Intermediar

1127 Arată că ia în considerare riscurile și/sau beneficiile 
unei opţiuni înainte de a lua o decizie Intermediar

1128 Poate analiza materiale într-o manieră logică şi 
sistematică IA

1129 Ordonează opţiunile în ordinea priorităţilor înainte 
de a lua o decizie IA

1130 Folosește dovezi convingătoare pentru a emite 
judecăţi IA

1131 Poate analiza diferitele opţiuni din perspectiva 
cost-beneficiu IA

1132 Poate analiza toate informaţiile pe care le are cu 
privire la diferitele opţiuni înainte de a lua o decizie IA

1133
Dă dovadă de acurateţe când analizează şi evaluează 
informaţiile

IA

1134
Poate identifica relaţiile cauzale din materialele 
analizate

IA

1135
Poate judeca dacă materialele analizate sunt 
adevărate, exacte sau de încredere

IA

1136
Poate evalua în mod critic acţiunile celor care au 
responsabilităţi de a respecta, promova şi imple-
menta drepturile omului

IA
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1137
Poate analiza rezultatele probabile ale fiecărei soluţii 
posibile la o problemă

IA

1138
Poate folosi diferite tipuri de raţionamente (induc-
tive, deductive etc.), după caz

IA

1139
Cheie 

68
Poate identifica orice discrepanţe, neconcordanţe 
sau divergenţe în materialele analizate

Avansat

1140
Cheie 

69
Poate utiliza criterii, principii sau valori explicite şi 
specificabile pentru a emite judecăţi

Avansat

1141

Poate analiza motivele, intenţiile şi scopurile per-
soanelor care generează propagandă, stereotipuri, 
intoleranţă şi discurs instigator la ură în mass-media 
(de ex. în ziare și la TV)

Avansat

1142
Poate aduna laolaltă rezultatele unei analize într-un 
mod organizat şi coerent pentru a elabora concluzii 
logice şi care pot fi susţinute 

Avansat

1143
Când trebuie să rezolve o problemă, se gândeşte la 
toate aspectele care compun problema înainte de 
a se hotărî ce să facă

Avansat

1144
Poate genera noi sinteze ale elementelor care au 
fost analizate

Avansat

1145
Poate analiza modul în care părţi ale unui întreg 
interacţionează unele cu altele pentru a produce 
rezultate globale

Avansat

1146
Poate examina atât perspectivele pe termen scurt 
cât şi cele pe termen lung

Avansat

1147
Poate evalua ideile preconcepute şi presupunerile 
pe care se bazează materialele

Avansat

12. Abilități de ascultare și observare

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

1201 Cheie 70 Ascultă cu atenţie diferite păreri De bază

1202 Cheie 71 Ascultă cu atenţie alte persoane De bază

1203 Îi ascultă pe ceilalţi în mod activ De bază

1204
Acordă atenţie nu doar celor spuse ci şi felului în care 
sunt spuse 

BI

1205
Îşi aminteşte detalii referitoare la comportamentul 
altor persoane

BI

1206
Acordă o atenţie deosebită comportamentului celor-
lalte persoane

BI
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1207 Cheie 72
Urmăreşte gesturile şi limbajul corporal general al 
vorbitorilor pentru a-şi putea da seama de sensul a 
ceea ce spun

Intermediar

1208 Cheie 73
Poate asculta în mod eficace pentru a descifra sensurile 
şi intenţiile altei persoane 

Intermediar

1209
Urmăreşte limbajul corporal al altor persoane pentru 
a înţelege mai bine ce încearcă să spună acestea

Intermediar

1210
Când este nou-venit(ă) într-un grup de persoane 
dintr-o altă ţară, încearcă să afle regulile din cadrul 
grupului observându-le comportamentul 

IA

1211
Deduce tiparele lingvistice ale vorbitorilor nativi (de 
ex. atunci când cer ceva, îşi cer scuze sau se plâng) 
observând cu atenţie comportamentul acestora

IA

1212
Foloseşte indiciile nonverbale ale altor persoane 
pentru a le identifica gândurile şi preocupările 
neexprimate

IA

1213 Cheie 74
Este atent(ă) la ceea ce insinuează dar nu spun cele-
lalte persoane

Avansat

1214 Cheie 75
Observă cum persoanele din alte culturi reacţionează 
în moduri diferite la aceeaşi situaţie

Avansat

1215
Observă cu mare atenţie comportamentul persoanelor 
din alte culturi

Avansat

13. Empatie

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

1301
Cheie 

76
Poate recunoaşte când o persoană din jurul său are 
nevoie de ajutorul său 

De bază

1302
Cheie 

77
Exprimă compasiune când vede lucruri rele care li se 
întâmplă altor persoane 

De bază

1303
Exprimă compasiune pentru persoanele care sunt 
tratate nedrept

De bază

1304
Exprimă compasiune pentru alte persoane când aces-
tea au probleme 

De bază

1305
Exprimă compasiune pentru o altă persoană care se 
simte rănită sau supărată 

De bază

1306 Simte când ceilalţi se enervează De bază

1307 Poate recunoaşte dacă o persoană e supărată pe el/ea De bază

1308 E atent(ă) la ceea ce simt alte persoane BI

1309 Poate descrie sentimente identificate la alte persoane BI

1310
Este afectat(ă) când vede că o persoană este tratată 
prost

BI
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1311 Exprimă compasiune în faţa necazurilor altor persoane BI

1312 Poate explica de ce se supără o persoană   BI

1313
Cheie 

78
Încearcă să-şi înţeleagă prietenii mai bine 
imaginându-şi cum arată lucrurile din perspectiva lor 

Intermediar

1314
Cheie 

79
Ia în considerare sentimentele celorlalte persoane 
atunci când ia decizii 

Intermediar

1315
Poate descrie cu acurateţe emoţiile, sentimentele şi 
nevoile altor persoane 

Intermediar

1316
Când vorbeşte cu cineva, încearcă să înţeleagă ce 
simte

Intermediar

1317
Dă dovadă că are abilitatea de a se pune în locul 
persoanelor aflate în dificultate 

Intermediar

1318 Exprimă grijă pentru alte persoane de care se profită Intermediar

1319
Dă dovadă că are abilitatea de a descrie ce simt alte 
persoane

Intermediar

1320
Exprimă compasiune pentru persoanele mai puţin 
norocoase decât el/ea 

Intermediar

1321
Exprimă compasiune pentru o persoană care nu are 
prieteni

Intermediar

1322
Poate recunoaşte când cineva doreşte alinare şi sprijin 
emoţional, chiar dacă acea persoană nu arată acest 
lucru în mod deschis

IA

1323
Este afectat(ă) când vede că o persoană este exclusă 
dintr-un grup

IA

1324
Când alte persoane sunt supărate, se întristează sau 
se îngrijorează pentru ele 

IA

1325
Cheie 

80

Exprimă ideea că, atunci când se gândeşte la per-
soanele din alte ţări, împărtăşeşte bucuriile şi tristeţile 
acestora  

Avansat

1326
Cheie 

81
Identifică cu acurateţe sentimentele celorlalţi, chiar 
şi atunci când aceştia nu doresc să le arate

Avansat

1327 Poate descrie preocupările unice ale altor persoane Avansat

14. Flexibilitate și adaptabilitate

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

1401 Cheie 82
Îşi modifică părerile dacă i se demonstrează prin argu-
mente raţionale că acest lucru este necesar 

De bază
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1402 Cheie 83
Poate schimba deciziile pe care le-a luat în cazul în 
care consecinţele acestor decizii arată că acest lucru 
este necesar

De bază

1403 Îşi ajustează modul de lucru atunci când e necesar De bază

1404
Îşi ajustează stilul de interacţiune pentru a interacţiona 
mai eficace cu alte persoane, atunci când e nevoie

De bază

1405
Schimbă modul în care explică o idee dacă situaţia 
cere acest lucru

De bază

1406
Îşi adaptează comportamentul în situaţii noi luând 
în considerare lecţiile învăţate în situaţii anterioare

De bază

1407
Îşi schimbă modul de a face lucrurile atunci când îşi 
dă seama că lucrurile nu merg cum trebuie

BI

1408
Se adaptează la situaţii noi colectând mai multe 
informaţii

BI

1409 Se adaptează cu uşurinţă la persoane noi BI

1410
Ajustează planurile ca urmare a schimbării 
circumstanţelor

BI

1411
Când are o problemă, încearcă diferite modalităţi de 
a o rezolva

BI

1412
Dacă ceva nu merge conform planului, îşi schimbă 
acţiunile pentru a încerca să atingă scopul

BI

1413 Cheie 84 Se adaptează la situaţii noi folosind o nouă abilitate Intermediar

1414 Cheie 85
Se adaptează la situaţii noi aplicând cunoştinţele în 
mod diferit

Intermediar

1415
Îşi schimbă propriul mod de a face ceva în urma unor 
noi informații 

Intermediar

1416
Dă dovadă că are abilitatea de a trata cu flexibilitate şi 
de a se adapta la noi persoane, locuri şi situaţii

Intermediar

1417
Dă dovadă de flexibilitate când se confruntă cu 
obstacole

Intermediar

1418
Dă dovadă de flexibilitate atunci când interacţionează 
cu persoane cu o apartenenţă culturală diferită de 
cea proprie

Intermediar

1419
Îşi poate modifica propriile strategii de învăţare când 
e nevoie

Intermediar

1420 Se adaptează cu uşurinţă la situaţii noi Intermediar

1421 Este deschis(ă) la situaţii noi şi neobişnuite Intermediar

1422 Se adaptează cu eficacitate la schimbare Intermediar

1423 Se adaptează cu uşurinţă la medii culturale noi IA
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1424

Dă dovadă că are abilitatea de a depăşi temerile, grijile 
şi nesiguranţa legate de întâlnirea şi interacţiunea 
cu alte persoane care au o apartenenţă culturală 
diferită de a sa

IA

1425
Când vorbeşte cu persoane cu o apartenenţă culturală 
diferită, îşi ajustează tipul de gesturi pe care le foloseşte 
cu acestea în mod corespunzător

IA

1426 Se adaptează bine la diferite cerinţe şi contexte IA

1427
Îşi poate ajusta modul obişnuit de gândire în funcţie 
de nevoi şi circumstanţe

IA

1428
Se poate adapta la diferite comportamente şi stiluri 
culturale

IA

1429
Îşi controlează propriile emoţii privind lucrurile în 
ansamblu

IA

1430 Cheie 86
Adoptă normele socioculturale ale altor grupuri cul-
turale ţintă atunci când interacţionează cu membrii 
acelor grupuri

Avansat

1431 Cheie 87
Îşi poate modifica propriul comportament pentru a 
corespunde altor culturi

Avansat

1432
Deşi este membr(ă) a unei culturi, se simte aproape la 
fel de confortabil într-o altă cultură sau în alte culturi 
diferite

Avansat

1433
Poate folosi strategii potrivite de adaptare la cultura 
unei alte ţări

Avansat

15. Abilități lingvistice, de comunicare și multilingve

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

1501 Cheie 88 Îşi poate exprima gândurile în ceea ce priveşte o 
problemă De bază

1502 Cheie 89 Le cere vorbitorilor să repete ce au spus dacă nu îi 
este clar De bază

1503 Când vorbeşte cu o persoană, încearcă să menţină 
contactul vizual De bază

1504 Foloseşte gesturile ca modalitate de a încerca să 
transmită sensul dorit De bază

1505 Își poate transmite mesajul către ceilalți De bază

1506 Pune întrebări pentru a se implica în conversaţii BI

1507 Foloseşte limbajul corporal pentru a confirma ceea 
ce vrea să spună BI
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1508 Le comunică celorlalte persoane că este receptiv(ă) 
la ideile lor BI

1509 Reuşeşte să interacţioneze bine cu ceilalţi comunicând 
cu claritate BI

1510 Poate identifica atunci când două persoane încearcă 
să spună acelaşi lucru dar în moduri diferite BI

1511
Când există o problemă de comunicare, de cele mai 
multe ori găseşte modalităţi de a o depăşi (de ex. 
folosind gesturi, explicând din nou, simplificând etc.)

BI

1512 Îşi foloseşte mâinile pentru a ilustra ce încearcă să 
spună BI

1513 Cheie 90 Pune întrebări care arată că înţelege poziţiile altor 
persoane Intermediar

1514 Cheie 91 Poate adopta diferite modalităţi de exprimare a 
politeţii într-o altă limbă Intermediar

1515 Poate convinge şi negocia cu alte persoane Intermediar

1516 Se asigură că propriile sale mesaje sunt înţelese aşa 
cum le-a intenţionat Intermediar

1517 Poate identifica atunci când o persoană îl/o aude, dar 
nu ascultă cu adevărat ceea ce spune Intermediar

1518 Când comunicarea devine ambiguă, poate să clarifice 
sau să o gestioneze în mod satisfăcător Intermediar

1519
Îşi poate modifica şi ajusta propriul comportament 
lingvistic şi comunicativ pentru a folosi normele de 
comunicare potrivite pentru interlocutorul său

IA

1520
Poate comunica eficient şi eficace într-un cadru 
intercultural

IA

1521
Poate să se asigure că înţelege ceea ce spune o altă 
persoană înainte de a răspunde 

IA

1522
Reformulează ceea ce a spus o altă persoană, pentru 
a se asigura că a înţeles-o

IA

1523
Poate gestiona blocajele în comunicare reformulând, 
revizuind sau simplificând ceea ce nu a fost înţeles în 
procesul de comunicare

IA

1524
Poate recunoaşte diferitele moduri de vorbire folosite 
în cel puţin o altă cultură sau grup social 

IA

1525

Poate pune întrebări de clarificare într-un mod adec-
vat şi cu sensibilitate în cazuri în care sunt detectate 
neconcordanţe între mesajele verbale şi non-verbale 
produse de o altă persoană

IA

1526 Cheie 92
Poate face mediere lingvistică în cadrul schimburilor 
interculturale traducând, interpretând sau explicând

Avansat

1527 Cheie 93 Poate evita cu succes neînţelegerile interculturale  Avansat
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1528
Poate satisface cerinţele de comunicare ale situaţiilor 
interculturale folosind o limbă comună pentru a 
înţelege o altă limbă

Avansat

1529
Poate recunoaşte diferitele norme de comunicare care 
sunt folosite în cel puţin o altă cultură sau grup social

Avansat

1530
Este competent(ă) lingvistic şi cultural în cel puţin o 
limbă şi cultură, alta decât cea proprie

Avansat

16. Abilități de cooperare

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

1601
Cheie 

94
Construieşte relaţii pozitive cu alte persoane dintr-
un grup

De bază

1602
Cheie 

95
Când lucrează ca membru al/membră a unui grup, îşi 
face partea de treabă din cadrul grupului

De bază

1603
Poate lucra în mod eficace şi respectuos cu alte 
persoane

De bază

1604 Are spirit de echipă în cadrul unui grup De bază

1605 Poate lucra în mod pozitiv cu alte persoane De bază

1606 Îşi împărtăşeşte propriile idei şi resurse cu ceilalţi De bază

1607
Când lucrează ca membru al/membră a unui grup, dă 
dovadă de apreciere şi respect pentru ceilalţi membri 
ai grupului

BI

1608 Lucrează bine cu alte persoane BI

1609
Când lucrează ca membru al/membră a unui grup, 
acţionează în concordanţă cu deciziile şi activităţile 
echipei

BI

1610
Când lucrează ca membru al/membră a unui grup, îşi 
poate exprima propriile convingeri şi păreri în mod 
eficace celorlalţi membri ai grupului

BI

1611 Cooperează în mod eficace cu alte persoane BI

1612
Acceptă responsabilitatea comună pentru munca în 
colaborare

BI

1613 Poate să îi ajute pe ceilalţi în ceea ce fac dacă e cazul BI

1614
Este un membru/o membră productiv(ă) în cadrul 
echipei

BI

1615
Cheie 

96
Lucrează pentru a construi un consens în vederea 
atingerii scopurilor grupului 

Intermediar

1616
Cheie 

97

Când lucrează ca membru al/membră a unui grup, îi 
ţine pe ceilalţi la curent cu privire la orice informaţii 
relevante sau utile

Intermediar
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1617 Poate să ajute o persoană nouă să facă parte din grup Intermediar

1618 Participă în mod eficace la întâlnirile/ şedinţele de grup Intermediar

1619
Împărtăşeşte în mod pro-activ informaţii/cunoştinţe 
utile cu ceilalţi 

Intermediar

1620 Participă în mod constant şi bine la activităţile de grup Intermediar

1621
Când lucrează într-un grup, încurajează membrii gru-
pului să-şi exprime părerile şi viziunile

IA

1622
Acceptă o varietate de roluri atunci când lucrează în 
grupuri

IA

1623
Îi face pe ceilalţi să se simtă confortabil în cadrul gru-
pului atunci când se confruntă cu o problemă 

IA

1624
Când lucrează într-un grup, ajută la motivarea celorlalţi, 
încurajându-i să participe

IA

1625
Lucrează constant cu ceilalţi pentru a realiza sarcinile 
şi a atinge scopurile

IA

1626 Poate stabili scopuri de grup IA

1627
Îi poate motiva pe ceilalţi membri ai grupului să coo-
pereze şi să se ajute între ei pentru a atinge scopurile 
grupului

IA

1628
Când lucrează într-un grup, solicită şi foloseşte 
abilităţile, ideile şi părerile celorlalţi membri ai grupului

IA

1629
Cheie 

98
Generează entuziasm printre membrii grupului pentru 
atingerea scopurilor comune

Avansat

1630
Cheie 

99
Când lucrează cu alte persoane, le sprijină în ciuda 
diferenţelor de opinii

Avansat

1631
Caută oportunităţi de a lucra în cooperare cu alte 
persoane

Avansat

1632
Când vede ceva ce trebuie făcut, încearcă să-i facă 
şi pe alţii să lucreze împreună cu el/ea pentru a face 
acel lucru

Avansat

1633
Îi poate convinge pe ceilalţi membri ai grupului să-şi 
împărtăşească experienţa, expertiza sau cunoştinţele 
relevante şi utile  

Avansat

1634
Implică alte persoane în planificarea şi elaborarea 
de planuri de acţiune pentru a obţine angajamentul 
acestora

Avansat

17. Abilități de gestionare a conflictelor

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

1701
Cheie 
100

Poate comunica cu părţile conflictuale în mod 
respectuos

De bază
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1702
Cheie 
101

Poate identifica opţiuni de gestionare a conflictelor De bază

1703 Lucrează cu ceilalţi pentru a gestiona conflictele De bază

1704
Dă dovadă că are abilitatea de a genera soluţii practice 
la conflicte

BI

1705
Poate asculta părţile conflictuale pentru a identifica 
interese comune 

BI

1706
Încearcă să gestioneze conflictul arătând respect 
pentru opiniile celorlalţi

BI

1707
Îi ajută pe ceilalţi să determine cum să ajungă la un 
acord

BI

1708
Poate încuraja ascultarea activă şi discuţia deschisă 
ca modalitate de a gestiona un conflict

BI

1709
Poate aborda persoanele implicate într-un conflict 
într-un mod adecvat 

BI

1710
Cheie 
102

Îi poate asista pe ceilalţi în gestionarea conflictelor 
sporind înţelegerea acestora cu privire la opţiunile 
disponibile

Intermediar

1711
Cheie 
103

Poate încuraja părţile implicate în conflicte să se 
asculte activ una pe cealaltă şi să-şi împărtăşească 
problemele şi grijile

Intermediar

1712
Găseşte soluţii la conflicte care sunt avantajoase pen-
tru toată lumea 

Intermediar

1713
Facilitează comunicarea dintre persoanele implicate 
în conflict şi care anterior nu au putut să-şi rezolve 
neînţelegerile

Intermediar

1714
Poate să folosească abilităţi de negociere pentru a 
gestiona conflicte

Intermediar

1715
Poate ajuta părţile implicate în conflict să găsească 
puncte comune de la care pot să construiască un acord

Intermediar

1716
Cheie 
104

Iniţiază comunicarea în mod regulat pentru a ajuta la 
soluţionarea conflictelor interpersonale 

Avansat

1717
Cheie 
105

Poate gestiona în mod eficace stresul emoţional, 
anxietatea şi nesiguranţa celorlalte persoane în situaţii 
de conflict

Avansat

1718
Poate ghida părţile conflictuale pentru a ajunge la un 
acord cu privire la soluţii optime şi acceptabile pentru 
toată lumea la conflictul lor

Avansat

1719

Când gestionează conflicte, se concentrează constant 
pe problemele prezente relevante şi evită să lase 
problemele secundare sau irelevante să influenţeze 
rezultatul

Avansat

1720
Poate îmbunătăţi posibilele compromisuri sau soluţii 
la conflicte

Avansat
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CUNOȘTINȚE ȘI ÎNȚELEGERE CRITICĂ

18. Cunoştinţe şi înţelegere critică referitoare la sine

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

1801
Cheie 
106

Poate descrie propriile sale motivaţii De bază

1802
Cheie 
107

Poate descrie modalităţile în care gândurile şi emoţiile 
sale îi influenţează comportamentul

De bază

1803
Poate reflecta în mod critic asupra propriilor motive, 
nevoi şi scopuri

BI

1804
Poate explica felul în care caracteristicile sale personale 
îi influenţează comportamentul în diferite situaţii

BI

1805
Cheie 
108

Poate reflecta în mod critic asupra propriilor valori 
şi credințe

Intermediar

1806
Cheie 
109

Poate reflecta în mod critic asupra propriei persoane 
dintr-o gamă de perspective diferite

Intermediar

1807
Poate reflecta în mod critic asupra felului în care 
ceilalţi îl/o percep

IA

1808
Poate reflecta în mod critic asupra modalităţilor 
în care gândurile şi emoţiile sale îi influenţează 
comportamentul

IA

1809
Poate reflecta în mod critic asupra propriei perspec-
tive/propriilor perspective asupra lumii

IA

1810
Cheie 
110

Poate reflecta în mod critic asupra propriilor sale 
prejudecăţi şi stereotipuri şi asupra a ceea ce stă la 
baza lor

Avansat

1811
Cheie 
111

Poate reflecta în mod critic asupra propriilor sale 
emoţii şi sentimente într-o gamă largă de situaţii

Avansat

1812
Poate reflecta în mod critic asupra felului în care 
judecăţile sale sunt influenţate de propriile 
apartenenţe culturale

Avansat

1813
Poate reflecta în mod critic asupra factorilor care i-au 
influenţat dezvoltarea interculturală

Avansat
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19. Cunoştinţe şi înţelegere critică referitoare la limbă şi 
comunicare

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

1901
Cheie 
112

Poate explica felul în care tonul vocii, contactul vizual 
şi limbajul corporal pot ajuta comunicarea

De bază

1902
Cheie 
113

Poate descrie efectele şi impactul social ale diferitelor 
stiluri de comunicare asupra celorlalţi

Intermediar

1903
Cheie 
114

Poate explica felul în care relaţiile sociale sunt une-
ori codate în formele lingvistice care sunt folosite 
în conversaţii (de ex., în saluturi, forme de adresare, 
folosirea înjurăturilor etc.)

Intermediar

1904
Poate explica felul în care diferite forme lingvistice 
sunt folosite în diferite situaţii şi contexte

Intermediar

1905
Poate reflecta în mod critic asupra felului în care 
diferite stiluri de comunicare pot duce la blocaje în 
comunicare

Intermediar

1906
Poate descrie diferite norme de comunicare care sunt 
folosite în cel puţin o altă cultură sau un alt grup social

Intermediar

1907
Poate reflecta în mod critic asupra felului în care 
diferiţi interlocutori pot percepe sensuri diferite din 
aceeaşi informaţie 

Intermediar

1908
Poate descrie câteva efecte pe care le pot avea difer-
itele stiluri de folosire a limbajului în situaţii sociale 
şi de muncă

Intermediar

1909
Poate reflecta în mod critic asupra felului în care 
comunicarea interculturală poate influenţa relaţiile 
dintre oameni aparținând unor culturi diferite

IA

1910

Poate reflecta în mod critic asupra felului în care propri-
ile presupuneri, preconcepții, percepţii, convingeri şi 
judecăţi ale unei persoane depind de limba specifică/
limbile specifice pe care acea persoană o/le vorbeşte

IA

1911
Poate reflecta în mod critic asupra câtorva efecte pe 
care le pot avea diferitele stiluri de folosire a limbajului 
în situaţii sociale şi de muncă

IA

1912
Cheie 
115

Poate explica de ce persoanele aparţinând altor culturi 
pot urma norme de comunicare verbală şi nonverbală 
diferite, care au sens din propria lor perspectivă

Avansat

1913
Cheie 
116

Poate reflecta în mod critic asupra diferitelor norme 
de comunicare care sunt folosite în cel puţin o altă 
cultură sau un alt grup social

Avansat
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20A. Cunoştinţe şi înţelegere critică referitoare la politică, 
legislaţie și drepturile omului

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

2001
Cheie 
117

Poate explica înţelesul unor concepte politice de 
bază, incluzând democraţie, libertate, cetăţenie, 
drepturi şi responsabilităţi

De bază

2002
Cheie 
118

Poate explica de ce toată lumea are responsabilitatea 
de a respecta drepturile omului

De bază

2003
Poate explica înţelesul unor concepte juridice de 
bază, incluzând justiţie, egalitate, nevoia de legi şi 
regulamente şi statul de drept  

De bază

2004
Poate reflecta în mod critic asupra conceptului de 
drepturi ale omului

De bază

2005
Poate descrie obligaţiile statelor în ceea ce priveşte 
drepturile omului

BI

2006
Cheie 
123

Poate explica faptul că drepturile omului au un 
caracter universal, inalienabil și indivizibil

Intermediar

2007
Cheie 
124

Poate reflecta în mod critic asupra relaţiei dintre 
drepturile omului, democraţie, pace şi securitate, 
într-o lume globalizată

Intermediar

2008
Cheie 
125

Poate reflecta în mod critic asupra cauzelor care stau 
la baza încălcării drepturilor omului, incluzând rolul 
stereotipurilor şi prejudecăţilor în procesele care 
duc la încălcări ale drepturilor omului

Intermediar

2009
Poate reflecta în mod critic asupra provocărilor 
legate de drepturile omului care există în propria 
sa comunitate şi societate

Intermediar

2010
Poate reflecta în mod critic asupra problemelor leg-
ate de drepturile omului şi asupra mişcărilor pentru 
drepturile omului din propria sa ţară

Intermediar

2011
Poate reflecta în mod critic asupra drepturilor omului 
ca şi cadru de valori şi asupra relaţiei strânse dintre 
acesta şi alte cadre de valori morale, etice şi religioase

IA

2012
Cheie 
130

Poate descrie diferitele modalităţi prin care cetăţenii 
pot influenţa politicile

Avansat

2013
Cheie 
131

Poate reflecta în mod critic asupra caracterului 
evolutiv al cadrului drepturilor omului şi asupra 
dezvoltării continue a drepturilor omului în diferite 
regiuni ale lumii

Avansat

2014
Poate reflecta în mod critic asupra naturii și scopu-
rilor proceselor politice democratice

Avansat

2015
Poate reflecta în mod critic asupra naturii și scopu-
rilor legislației

Avansat
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20B. Cunoștințe și înțelegere critică referitoare la cultură, 
culturi, religii

ID Cheie 
nr. Descriptor Nivel

2016
Cheie 
119

Poate descrie practici culturale de bază (de ex. obi-
ceiuri la masă, practici legate de salut, moduri de 
adresare, politeţe etc.) dintr-o altă cultură

De bază

2017
Cheie 
120

Poate reflecta în mod critic asupra faptului că viziu-
nea sa asupra lumii este doar una din multele viziuni 
asupra lumii  

De bază

2018
Poate descrie câteva culturi diferite, mai ales valorile, 
obiceiurile şi practicile obişnuite din acele culturi

De bază

2019
Poate reflecta în mod critic asupra felului în care 
interacţiunile interculturale pot influenţa situaţii şi 
evenimente

BI

2020
Poate descrie ce au în comun şi ce diferenţe există 
între diferite tradiţii religioase

BI

2021
Cheie 
126

Poate explica pericolul generalizării de la comporta-
mente individuale la o întreagă cultură

Intermediar

2022
Cheie 
127

Poate reflecta în mod critic asupra simbolurilor reli-
gioase, ritualurilor religioase şi asupra utilizărilor reli-
gioase ale limbajului

Intermediar

2023
Poate explica de ce toate grupurile culturale conţin 
indivizi care contestă şi pun la îndoială semnificaţii 
culturale tradiţionale

Intermediar

2024
Poate reflecta în mod critic asupra rolului religiilor 
şi al convingerilor non-religioase în societate şi în 
viaţa publică

Intermediar

2025
Poate explica de ce toate grupurile culturale evoluează 
şi se schimbă constant

IA

2026
Poate explica de ce toate grupurile culturale sunt 
variabile, diverse şi eterogene la nivel intern

IA

2027
Poate analiza variabilitatea care apare în tiparele de 
comportament în cadrul culturilor 

IA

2028
Poate analiza variabilitatea care apare în tiparele de 
comportament la nivel trans-cultural 

IA

2029

Poate reflecta în mod critic asupra felului în care 
structurile de putere şi practicile discriminatorii 
din cadrul grupurilor culturale operează pentru a 
restricţiona oportunităţile pentru membrii unor gru-
puri dezavantajate

IA

2030
Poate descrie aspecte cheie referitoare la istoria anu-
mitor tradiţii religioase

IA
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2031

Poate reflecta în mod critic asupra faptului că e proba-
bil ca expresiile personale ale religiilor să difere de 
reprezentările standard ale acelor religii care apar în 
cărţi şi manuale

IA

2032
Identifică textele cheie şi doctrinele cheie ale unor 
tradiţii religioase 

IA

2033
Poate descrie caracteristici cheie ale credinţelor, 
valorilor, practicilor şi experienţelor indivizilor care 
practică anumite religii

IA

2034
Poate reflecta în mod critic asupra credinţelor, valo-
rilor, practicilor şi experienţelor pe care le au per-
soanele religioase

IA

2035
Cheie 
132

Poate explica de ce nu există nici un grup cultural 
care să aibă caracteristici inerente fixe

Avansat

2036
Cheie 
133

Poate explica de ce toate grupurile religioase 
evoluează şi se schimbă constant

Avansat

2037
Poate descrie diversitatea internă a credinţelor şi 
practicilor din cadrul fiecărei religii 

Avansat

20C. Cunoștințe și înțelegere critică referitoare la istorie, mass-
media, economii, mediu și sustenabilitate

ID Cheie 
nr.

Descriptor Nivel

2038
Cheie 
121

Poate evalua impactul societăţii asupra lumii naturale, 
de exemplu, în ceea ce priveşte creşterea populaţiei, 
dezvoltarea populaţiei, consumarea resurselor etc.

De bază

2039
Cheie 
122

Poate reflecta în mod critic asupra riscurilor asociate 
cu deteriorarea mediului înconjurător

De bază

2040
Poate reflecta în mod critic asupra interdependenţei 
comunităţii globale cu privire la mediul înconjurător

De bază

2041
Poate reflecta în mod critic asupra valorilor, compor-
tamentelor şi stilurilor de viaţă care sunt necesare 
pentru un viitor sustenabil

De bază

2042
Poate reflecta în mod critic asupra nevoii de consum 
responsabil

De bază

2043
Poate reflecta în mod critic asupra modurilor în care 
cetăţenii şi guvernele pot contribui la sustenabilitatea 
mediului înconjurător

De bază

2044 Poate reflecta în mod critic asupra inegalităţilor globale De bază

2045
Cheie 
128

Poate descrie efectele pe care le are propaganda în 
lumea contemporană

Intermediar

2046
Cheie 
129

Poate explica felul în care oamenii se pot proteja şi 
apăra de propagandă

Intermediar
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2047 Poate explica ce este propaganda Intermediar

2048
Poate explica ce anume îi face pe oameni vulnerabili 
la propagandă 

Intermediar

2049
Cheie 
134

Poate reflecta în mod critic asupra felului în care 
istoriile sunt deseori prezentate şi predate dintr-o 
perspectivă etnocentrică 

Avansat

2050
Cheie 
135

Poate explica economiile naţionale şi felul în care 
procesele economice şi financiare influenţează 
funcţionarea societăţii

Avansat

2051
Poate reflecta în mod critic asupra caracterului fluid al 
istoriei şi asupra felului în care interpretările trecutului 
variază de-a lungul timpului şi culturilor 

Avansat

2052
Poate reflecta în mod critic asupra diverselor relatări 
din perspective diferite cu privire la forţele şi factorii 
istorici care au dat formă lumii contemporane

Avansat

2053
Poate reflecta în mod critic asupra felului în care con-
ceptul de cetăţenie a evoluat în diferite moduri, în 
diferite culturi, de-a lungul timpului

Avansat

2054
Poate prezenta diverse relatări din diferite perspective 
cu privire la forţele şi factorii istorici care au dat formă 
lumii contemporane 

Avansat

2055
Poate reflecta în mod critic asupra proceselor de inves-
tigare istorică 

Avansat

2056
Poate reflecta în mod critic asupra aspectelor etice 
asociate cu globalizarea 

Avansat

2057
Poate reflecta în mod critic asupra interdependenţei 
economice a comunităţii globale 

Avansat

2058
Poate reflecta în mod critic asupra legăturilor dintre 
procesele economice, sociale, politice şi de mediu

Avansat

2059
Poate explica impactul pe care alegerile personale, 
acţiunile politice şi modelele de consum îl pot avea 
în alte părţi ale lumii

Avansat
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Capitolul 3

Procesul de dezvoltare, 
testare și scalare a 
descriptorilor

O sursă majoră de inspirație pentru dezvoltarea descriptorilor de CCD a 
fost munca anterioară desfășurată în dezvoltarea descriptorilor pen-
tru Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL)..

Având în vedere experiența fructuoasă în ceea ce privește elaborarea descriptorilor 
pentru CECRL, a fost demarat un proces similar de formulare, testare și scalare a 
descriptorilor de competențe pentru acest Cadru de Referință. Procesul s-a desfășurat 
în mai multe etape:

1. Definirea criteriilor pentru formularea descriptorilor.

2. Formularea unui set mai mare de descriptori inițiali.

3. Selectarea descriptorilor pe baza feedback-ului primit de la experți și profesioniști 
din domeniul educației.

4. Pilotarea descriptorilor selectați în diferite contexte educaționale în Europa.

5. Scalarea descriptorilor pe diferite niveluri de competență.
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Definirea criteriilor pentru formularea descriptorilor

Pe baza experienței cu CECRL, următoarele criterii au fost identificate ca relevante 
pentru formularea descriptorilor:
i. Concizie. Descriptorii nu trebuie să fie lungi, ci mai degrabă scurți, fără a depăși 

25 de cuvinte în mod ideal.
ii. Formulare afirmativă. Fiecare descriptor trebuie să exprime o abilitate sub 

forma unor enunțuri afirmative (de ex. poate, exprimă, sprijină) și nu negative 
(de ex. nu poate, nu reușește, e limitat). Acest lucru face posibil ca un profesor 
să poată spune „Da, această persoană poate face asta/are această (valoare, 
atitudine, abilitate, cunoștință, înțelegere)” sau „Nu, această persoană nu poate 
face asta/nu are această (valoare, atitudine, abilitate, cunoștință, înțelegere)”. 

iii. Claritate. Fiecare descriptor trebuie să fie transparent, să nu fie exprimat în 
jargon, și să fie scris folosind o gramatică simplă.

iv. Independență. Fiecare descriptor trebuie să fie independent față de ceilalți 
descriptori. Cu alte cuvinte, fiecare descriptor nu poate avea sens doar în funcție 
de formularea altor descriptori din set. De aceea, în formularea descriptorilor 
se evită folosirea aceleiași afirmații de mai multe ori pentru a forma un set prin 
simpla substituire a unui calificativ (cuvânt sau expresie) din cadrul afirmațiilor 
(de ex. slab/moderat/bun, câțiva/mulți/foarte mulți, destul de larg/foarte larg), 
pentru că acest lucru ar însemna că nu sunt independenți unii față de alții. 

v. Precizie. Fiecare descriptor trebuie, de asemenea, să descrie comportamente 
sau realizări concrete care să indice dacă o persoană are sau nu valoarea, ati-
tudinea, abilitatea, cunoștința sau înțelegerea respectivă. 

.

Formularea unui set mai mare de descriptori inițiali

A fost folosită o varietate de resurse pentru dezvoltarea unui set de descriptori inițiali, 
inclusiv scalări, materiale educaționale, cercetări, documente de politici existente, 
care conțin fie itemi scalați fie scurte afirmații descriptive care ar putea fi extrase, 
reformulate și folosite sub formă de descriptori sau afirmații care descriu realizări 
pentru cele 20 de competențe cuprinse în modelul Cadrului de Referință. În total, 
au fost folosite 98 de documente sursă în acest proces. Dintre acestea, unele surse 
nu au permis extragerea directă de descriptori, dar au furnizat în schimb informații 
utile privind aspecte de competențe care ar trebui avute în vedere în formularea 
descriptorilor și au fost, de asemenea, folosite pentru a asigura faptul că întreaga 
sferă a fiecărei competențe este cuprinsă adecvat în descriptorii care urmau să 
fie elaborați. Afirmațiile descriptive și itemii scalați incluși în aceste surse au fost 
extrași și reformulați pentru a construi afirmații de sine stătătoare care ar putea 
servi ca descriptori. Pe lângă aceștia, au fost concepuți descriptori noi pentru acele 
competențe din model pentru care au fost găsite destul de puține afirmații sau itemi 
scalați. De asemenea, au fost concepuți descriptori noi și acolo unde s-a considerat 
că anumite aspecte importante ale competențelor individuale nu au fost acoperite 
suficient de descriptorii compilați.  

Numărul de descriptori posibili formulați astfel a fost de 2085. Aceștia au fost 
apoi supuși unei analize critice pentru a verifica dacă îndeplinesc cele cinci criterii 
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menționate mai sus, realizate de doi experți care au lucrat împreună. După acest 
proces, au fost păstrați 1371 de descriptori preliminari care au intrat într-un proces 
de selecție.

Selectarea descriptorilor

Membrii grupului de experți care a elaborat Cadrul de Referință au fost rugați să 
ofere feedback pentru fiecare din cei 1371 de descriptori inițiali și să îl evalueze pe 
fiecare cu privire la: relevanța sa pentru competența țintă, claritate, independență 
față de alți descriptori, dacă descrie un comportament concret care poate fi observat 
într-un context educațional și importanța sa pentre evaluarea competenței țintă. În 
urma acestui proces, au fost păstrați 990 de descriptori care au fost evaluați pozitiv 
de grupul de experți. 

Acești 990 de descriptori au fost apoi trimiși pentru feedback suplimentar către 
profesioniști din domeniul educației din 15 țări din Europa, folosind un chestionar 
online disponibil în zece limbi. Chestionarul le cerea profesorilor, formatorilor și altor 
categorii de profesioniști din domeniul educației să atribuie descriptorii competențelor 
relevante la care se referă (pentru a se asigura că fiecărui descriptor îi corespunde 
în mod clar o singură competență), să evalueze descriptorii în funcție de trei criterii 
(claritate, caracterul concret și observabilitatea într-un context educațional), să 
evalueze utilitatea fiecărui descriptor pentru diferite niveluri de educație, să ofere 
feedback referitor la formularea descriptorilor. Numărul profesioniștilor din dome-
niul educației care au furnizat feedback a fost de 1236, iar pe baza acestuia, au fost 
păstrați pentru următoarea etapă 559 de descriptori care au fost evaluați pozitiv 
și au fost relaționați în mod corect cu competența pentru care au fost concepuți.

Pilotarea descriptorilor

Cei 559 de descriptori selectați au fost apoi supuși unei pilotări în diferite contexte 
educaționale cu elevi. Pentru a respecta cerințele statistice și a menține în același 
timp un număr ușor de gestionat de eșantioane, dar și pentru a asigura pertinența 
descriptorilor pentru elevi, au fost implicați doar elevi de la 9 ani în sus.

Procesul de pilotare a avut trei obiective:

1. Validarea descriptorilor în contexte educaționale concrete.

2. Eliminarea descriptorilor care nu pot fi folosiți în mod constant în practică.

3. Scalarea descriptorilor prin asocierea lor cu diferite niveluri de competență.

Acest proces a fost susținut de 858 de profesori din 16 țări, care lucrează în diferite 
contexte socioculturale, precum și în diferite tipuri de sisteme de educație. Cu 
sprijinul autorităților educative din aceste țări, profesorii au fost pregătiți în mod 
special pentru acest proces în cadrul unor ateliere de formare, după care au primit 
sarcina de a verifica validitatea unui număr limitat de descriptori (între 181 și 194). 
În acest scop, au fost rugați să observe comportamentul unui elev în contextul unei 
serii de activități relevante și să folosească descriptorii în cursul acestui proces de 
observare indicând dacă elevul prezintă sau nu comportamentul specific descris de 
fiecare descriptor. Apoi, profesorii au trebuit să prezinte rezultatele și să ofere feed-
back cu privire la ușurința cu care au folosit descriptorii în practică, prin intermediul 
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unui chestionar online disponibil în mai multe limbi. Au fost primite peste 250 de 
răspunsuri pentru fiecare din cei 559 de descriptori care au fost supuși pilotării, 
suficiente pentru a obține rezultate ferme și valide în procesarea statistică a datelor.

Scalarea descriptorilor pe diferite niveluri de competență

Datele obținute au fost procesate folosind o metodologie bazată pe teoria răspunsului 
la itemi (analiza Rasch). Această analiză permite ordonarea itemilor (în cazul nostru, 
descriptorii de competențe) în funcție de gradul de dificultate pe o dimensiune dată 
(în cazul nostru, elementul de competență relevant din modelul Cadrului de Referință). 
O astfel de analiză generează informații pe baza cărora se poate decide: (a) dacă un 
descriptor specific este potrivit pentru elementul de competență corespunzător 
(adică, dacă el reprezintă o descriere potrivită a acelei competențe); (b) nivelul de 
competență căruia îi corespunde descriptorul.  

Scalarea descriptorilor este o problemă sensibilă și trebuie abordată cu maximă rigoare 
științifică pentru a furniza referințe valide, utile și de încredere pentru munca viitoare. 
Datele obținute prin intermediul chestionarelor multilingve online au fost procesate 
folosind un program de calculator specializat și au fost supuse unei analize calitative. 

Rezultatul a fost că 447 de descriptori din cei 559 care au trecut prin procesul de 
pilotare au fost validați ca fiind utili. Pe lângă aceasta, unii dintre ei au putut fi asociați 
în mod clar cu unul dintre cele trei niveluri de competență (de bază, intermediar și 
avansat), în vreme ce alții, deși valizi, se situau între nivelul de bază și cel intermediar 
sau între nivelul intermediar și cel avansat. 

Din tot setul de descriptori validați și pe baza datelor statistice și analizei calitative, 
au fost identificați 135 de descriptori cheie. Intenția inițială a fost ca pentru fiecare 
competență să se identifice doi descriptori pentru fiecare dintre cele trei niveluri. Totuși, 
analiza făcută a impus câteva excepții de la această regulă: situații cu trei descriptori 
cheie per nivel în cazul unor competențe, un număr mai mare de descriptori cheie per 
nivel pentru componenta „cunoștințe și înțelegere critică referitoare la lume” și doar 
un descriptor cheie valid pentru un nivel de competență în cazul a trei competențe.
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Concluzii

T Descriptorii dezvoltați reprezintă o resursă esențială pentru cei care doresc să 
folosească Cadrul de Referință în contexte educaționale, deoarece aceștia contri-
buie la operaționalizarea competențelor conținute în modelul Cadrului de Referință 

în ceea ce privește comportamentele concrete pe care le-ar putea manifesta elevii. 

Descriptorii pot fi folosiți în multe scopuri. De exemplu, ei reprezintă un set de 
instrumente pentru cei care trebuie să conceapă, implementeze și evalueze 
activități de învățare și inițiative educaționale pentru a dezvolta competențele 
pentru cultură democratică ale elevilor. Este recomandat ca profesioniștii din dome-
niul educației care doresc să folosească descriptorii în aceste scopuri specifice să 
citească Capitolele 1 și 2 despre pedagogie și elaborarea curriculei din Volumul 
3 al acestei publicații. De asemenea, descriptorii pot fi folosiți pentru a sprijini 
evaluarea nivelului actual de competență al elevilor pentru a identifica arii de dez-
voltare ulterioară sau pentru a sprijini evaluarea nivelului la care s-a ajuns după o 
perioadă de învățare. Pentru profesioniștii din domeniul educației care doresc să 
folosească descriptorii pentru oricare din aceste scopuri este recomandat să citească 
și Capitolul 3 despre evaluare din Volumul 3. De asemenea, utilizatorii descripto-
rilor sunt sfătuiți să citească și secțiunea din Capitolul 7 al Volumului 1 despre felul 
în care descriptorii ar trebui și – chiar mai important -  nu ar trebui să fie folosiți.
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Modelul competențelor pentru cultură democratică

Valori

 Valorizarea demnităţii umane şi a 
drepturilor omului 

 Valorizarea diversităţii culturale
 Valorizarea democraţiei, justiţiei, 

echității, egalităţii şi statului de drept

Atitudini

 Deschidere spre alteritate culturală şi 
alte credinţe, viziuni asupra lumii şi 
practici 

 Respect 
 Spirit civic
 Responsabilitate
 Auto-eficacitate
 Toleranţa la ambiguitate

 Abilităţi de învăţare autonomă 
 Abilităţi de gândire critică şi analitică 
 Abilităţi de ascultare şi observare 
 Empatie
 Flexibilitate şi adaptabilitate 
 Abilităţi lingvistice, de comunicare şi 

plurilingve
 Abilităţi de cooperare
 Abilităţi de gestionare a conflictelor

Abilităţi

 Cunoştinţe şi înţelegere critică 
referitoare la sine 

 Cunoştinţe şi înţelegere critică referitoare 
la limbă şi comunicare

 Cunoştinţe şi înţelegere critică referitoare 
la lume: politică, legislaţie, drepturile omului, 
cultură, culturi, religii, istorie, mass-media,
economie, mediul înconjurător, 
sustenabilitate

Cunoştinţe şi înţelegere critică

Competenţă





Consiliul Europei promovează și protejează drepturile omului, democrația și 
statul de drept. Aceste principii sunt fundamentul societăților și sistemelor 
politice europene de zeci de ani, dar ele trebuie menținute și sprijinite, în 
special pe timp de criză economică și politică.

Majoritatea persoanelor sunt de acord că democrația este o formă de 
guvernare de către popor sau în numele poporului și că nu ar putea 
funcționa fără instituții care să asigure alegeri regulate, libere și corecte, 
decizia majorității și responsabilizarea celor care guvernează. Totuși, 
aceste instituții nu pot funcționa dacă cetățenii înșiși nu se implică activ și 
nu dau dovadă de angajament față de valorile și atitudinile democratice. 
Educația are un rol esențial în acest sens, iar acest Cadru de Referință 
sprijină sistemele de educație în procesul de predare, învățare și evaluare 
a competențelor pentru cultură democratică și oferă o direcție coerentă 
gamei largi de abordări folosite.

Acest al doilea volum conține descriptorii de competențe pentru cultură 
democratică prezentați în primul volumul. Acești descriptori au menirea 
de a ajuta profesioniștii din domeniul educației să identifice rezultate ale 
învățării, nivelul de competență atins după o perioadă de învățare și ariile 
de dezvoltare ulterioară. Mai multe îndrumări cu privire la implementarea 
Cadrului de Referință sunt oferite în volumul trei.

www.coe.int

Consiliul Europei este cea mai importantă organizație care 

activează în domeniul drepturilor omului de pe continent. Este 

formată din 47 de state membre, dintre care 28 sunt membre ale 

Uniunii Europene. Toate statele membre ale Consiliului Europei 

au aderat la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, un 

tratat conceput pentru a proteja drepturile omului, democrația 

și statul de drept. Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

supraveghează implementarea Convenției în statele membre.

Volumul 2 dintr-un set de trei volume.

Nu se vinde separat.
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