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În terminologia finlandeză, 
competențele secolului 21 
sunt numite competențe 

transversale. 
 

COMPETENȚELE SECOLULUI 21 



Competențele secolului 21 sunt cunoștințele, abilitățile și 
atitudinile de care vor avea nevoie copiii de azi în viața lor de 
oameni și cetățeni.  
 
Finlanda este una dintre primele țări care au implementat ideea 
competențelor secolului 21 în curriculumul școlar, punând accentul 
pe metacogniție și dezvoltarea competențelor transversale, descrise 
prin șapte zone de competență. 
 
 
 
 
 

COMPETENȚELE  
SECOLULUI 21 





COMPETENȚA 1 
A GÂNDI ȘI A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI 

 



În Finlanda această competență este 
implementată în școli prin intermediul a 
3 teme: 
1.  Învățare prin cercetare și creativitate 
2.  Conceptul de “învață cum să înveți” 
3.  Școala ca și comunitate de învățare 

 

COMPETENȚA 1 
A GÂNDI ȘI A ÎNVĂȚA SĂ ÎNVEȚI 



Competențe de gândire și de a învăța 
cum să înveți 

Învață prin cercetare și 
creativitate 

Învață cum să 
înveți 

Școala ca și comunitate 
de învățare 

gândire 
critică 

creativitate 

curiozitate persistență 

rol activ în 
învățare 

metacogniție 

autonomie 

strategii 
personale de 

învățare 

învățare 
în medii 
diverse 

învățare colaborativă 

obiective 
personale de 

învățare 



COMPETENȚA 2 
DE PARTICIPARE ȘI CETĂȚENIE 

ACTIVĂ  
PENTRU UN VIITOR SUSTENABIL 

 



COMPETENȚA 2 
PARTICIPARE ȘI CETĂȚENIE ACTIVĂ  

PENTRU UN VIITOR SUSTENABIL 
 

În Finlanda această competență este 
implementată în școli prin intermediul a 
3 teme: 
1.  modalități de influențare 
2.  structura și regulile societății 
3.  construirea viitorului 

 



Competențe de participare și cetățenie 
activă pentru un viitor sustenabil 

 

Modalități de 
influențare 

Structura și  
regulile societății 

 

Construirea  
viitorului 

 
viața într-o 
societate 

democratică  
școala 
ca și 

comunitate 

munca 
în afara  
școlii 

 

 
luarea de 

decizii 
responsabile 

reguli 
și contracte 

 
oportunități 

pentru  
viitor 

viitor 
sustenabil 

 
protecția 
mediului 



COMPETENȚA 3 
RESPONSABILITATE ȘI GRIJĂ DE SINE 

  
 



În Finlanda această competență este 
implementată în școli prin intermediul a 
3 teme: 
1.  competențe pentru viața de zi cu zi 
2.  competențe pentru viața în 

societate 
3.  siguranță și securitate 

 

COMPETENȚA 3 
RESPONSABILITATE ȘI GRIJĂ DE SINE 



Competențe de responsabilitate și grijă 
de sine 

 
Viața de zi cu zi 

Viața în societate 

Siguranță 

gestionarea  
timpului 

consum 
responsabil 

auto-control 
în 

utilizarea  
tehnologiei 

 

stare de bine 

sănătate 

Siguranța  
în școală 

no-bullying prim-ajutor 



COMPETENȚA 4 
ALFABETIZARE MULTIPLĂ 

 
 



În Finlanda această competență este 
implementată în școli prin intermediul 
a 3 teme: 
1.  Comunicare 
2.  Multimedia 
3.  Abilități contextuale 

 

COMPETENȚA 4 
ALFABETIZARE MULTIPLĂ 



Competențe de  

alfabetizare multiplă 

Comunicare 

Multimedia 

Abilități 
contextule 

auto- 
exprimare 

 

creare  
de  

conținut 

 
etică 

și estetică 
 

interpretarea 
conținutului 
multimedia 

analiza 
informațiilor 
(fake news) 

alfabetizare 
media 

alfabetizare 
tehnologică 

alfabetizare 
gaming 

limbaj 
adecvat 



COMPETENȚA 5 
DIGITALĂ ȘI TEHNOLOGICĂ 

 



În Finlanda această competență este 
implementată în școli prin intermediul a 4 
teme: 
1.  cercetare și creativitate 
2.  abilități practice și programare 
3.  responsabilitate și siguranță 
4.  interacțiune în lumea digitală 

COMPETENȚA 5 
DIGITALĂ ȘI TEHNOLOGICĂ 



Competențe digitale și tehnologice 

Cercetare și creativitate 

Abilități practice 
și programare 

Responsabilitate  
și siguranță 

Interacțiune  
în lumea digitală 

 
învățare 

prin utilizarea  
mediilor 
 online  programare 

 
drepturi 

 de autor 

 
învățare 

transgenera- 
țională 

 
social 
media 

 
netiquette 

gândire 
computațională 

 
hardware 

& 
software utilizarea tehnologiei 

pentru  
învățare 



 

 

COMPETENȚA 6 
ANTREPRENORIAT ȘI CARIERĂ 

 



În Finlanda această competență este 
implementată în școli prin intermediul a 
3 teme: 
 
1.  pregătire pentru piața muncii 
2.  interacțiunea socială la muncă 
3.  practică în întreprinderi 

 

COMPETENȚA 6 
ANTREPRENORIAT ȘI CARIERĂ 

 



Competențe de antreprenoriat și carieră 

Pregătire pentru piața 
muncii 

Interacțiune 
socială 

Practică  
în întreprinderi  

 
experiență 
de muncă 

 
colaborare  

muncă pe 
proiecte 

 
networking 

 
lumea în 

schimbare 

 
mentalitate 
antrepre- 
norială 

 
antreprenoriat 

 
 

MENTORAT 



COMPETENȚA 7 
INTERCULTURALITATE, INTELIGENȚĂ 

EMOȚIONALĂ ȘI COMUNICARE  
 



În Finlanda această competență este 
implementată în școli prin intermediul 
a 3 teme: 
1.  Înțelegerea altor culturi 
2.  Abilități emoționale 
3.  Cultura participării 

 

COMPETENȚA 2 
INTERCULTURALITATE, INTELIGENȚĂ 

EMOȚIONALĂ ȘI COMUNICARE 



Competențe de interculturalitate, 
inteligență emoțională și comunicare 

Înțelegerea  
altor culturi 

Abilități  
emoționale 

Cultura participării 
 

identitate 
etnică și 
culturală 

auto- 
control 

auto- 
cunoaștere 

respon- 
sabilitate 

emoțiile în 
clasă 

cunoașterea 
altor culturi 

prezentare și 
retorică 

maker 
culture 



MULȚUMIM! 
 


