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Formator

Cioabă Ana
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COMPETENŢE
1. Competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii
Cunoştinţe –înţelegerea impactului ştiinţei şi tehnologiei asupra lumii naturale, înţelegerea
progreselor, a limitărilor şi a riscurilor teoriilor ştiinţifice, a aplicaţiilor şi a tehnologiei în
ansamblul societăţii (în legătură cu luarea deciziilor, problematica valorilor, morala, cultura etc.).
Deprinderi – abilitatea de a folosi şi mânui instrumente şi utilaje tehnologice şi date ştiinţifice
pentru atingerea unui scop sau pentru a ajunge la o decizie sau concluzie fundamentată;
Atitudini – apreciere critică şi curiozitate, interesul pentru problematica etică şi respectul
pentru siguranţă şi dezvoltare durabilă, în particular în privinţa progresului ştiinţific şi tehnologic
în legătură cu sinele, familia, comunitatea şi problemele globale.
2. Competenţa digitală (abr. TSI – Tehnologia societăţii informaţiei)
Cunoştinţe –înţelegerea modului prin care TSI sprijină creativitatea şi inovaţia, conştientizarea
aspectelor care ţin de validitatea şi autenticitatea informaţiilor disponibile precum şi de
principiile legale şi etice implicate de folosirea interactivă a TSI.
Deprinderi –abilitatea de a accesa, căuta şi folosi servicii bazate pe internet; folosirea TSI
pentru sprijinirea gândirii critice, a creativităţii şi a inovaţiei.
Atitudini – atitudine critică şi reflexivă faţă de informaţia disponibilă, responsabilitate în
folosirea mijloacelor interactive, interes pentru implicarea în comunităţi şi reţele pentru scopuri
culturale, sociale şi/ sau profesionale.
3. A învăţa să înveţi
Cunoştinţe - cunoaşterea şi înţelegerea strategiilor de învăţare preferate, a punctelor tari şi
slabe, căutarea de oportunităţi şi consiliere pentru educaţie şi carieră.
Deprinderi - organizarea propriei învăţări, evaluarea propriei munci, solicitarea de informaţii şi
sprijin când este cazul
Atitudini – motivaţia şi încrederea pentru a continua învăţarea pe parcursul întregii vieţi;
curiozitatea de a căuta oportunităţi pentru a învăţa şi a aplica ceea ce a fost învăţat într-o
varietate de contexte de viaţă.

