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Competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții  

 

 
 

DATE DESPRE PROPUNERE                                               EDU 5 

1. Data adoptării de către Comisie: 17.01.2018; responsabil: Tibor Navracsics, comisar 

european responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport  

2. Denumire document: Propunerea de recomandare a Consiliului privind competențele-cheie 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții  

3. Date de identificare: COM(2018)24  

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Tipul examinării: fond 

6. Stadiul actual: faza pregătitoare în Parlamentul European 

Va fi examinată la Comisia pentru cultură și educație (CULT) – pentru raport, Comisia pentru 

ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) – pentru aviz 

7. Alte date: Comunicarea este însoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei 

SWD(2018)14  

 

1. CONTEXT 

Revizuirea recomandării Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot 

parcursul vieții, din 2006, a fost anunțată în Noua agendă pentru competențe în Europa adoptată în 

iunie 2016. În vederea pregătirii prezentei propuneri, Comisia Europeană a organizat, în 2017, o 

consultare publică și o conferință a părților interesate. 

În acest context, la data de 17 ianuarie a.c., Comisia Europeană a lansat noi măsuri de stimulare 

a competențelor-cheie și a competențelor digitale, precum și a dimensiunii europene a educației, 

care au fost incluse primului Summit european al educației, de la Bruxelles, din 25 ianuarie 2018. 

Aceste inițiative vin să îmbunătățească viziunea prezentată la summit-ul social de la Göteborg, în 

noiembrie 2017, cu privire la modul în care educația și cultura pot sprijini o Europă incluzivă, 

coerentă și competitivă. Cele trei inițiative lansate vizează valorile comune în educație, 

competențele pentru învățarea pe tot parcursul vieții și rolul educației și formării profesionale: (1) 

un plan de acțiune privind educația digitală COM(2018)22, (2) o propunere de recomandare a 

Consiliului privind valorile comune, educația incluzivă și dimensiunea europeană a predării 

COM(2018)23 și (3) o propunere de recomandare a Consiliului privind competențele-cheie pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții COM(2018)24.  

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Pe baza recomandării privind competențele-cheie, adoptată în 2006, prezenta propunere de 

recomandare a Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

prezintă actualizări importante care reflectă evoluțiile rapide ale procesului de predare și învățare 

care au avut loc între timp.  

https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=550
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/SWD_2018_14_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://publications.europa.eu/resource/cellar/0259ec35-9594-4648-b5a4-fb2b23218096.0005.03/DOC_1
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=472
https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_ro?pk_campaign=Chapeau&pk_kwd=KeyComp
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4eb7b2a6-8b9c-11e7-b5c6-01aa75ed71a1/language-en
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=549
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=548
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=550
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Scopul urmărit este de a îmbunătăți dezvoltarea competențelor-cheie ale cetățenilor de toate 

vârstele, pe tot parcursul vieții și de a oferi statelor membre orientări cu privire la modalitatea de 

realizare a acestui obiectiv.  

Recomandarea propusă cere în special: creșterea nivelului de performanță în aptitudinile de 

bază (alfabetizare, matematică și abilități digitale de bază); promovarea educației antreprenoriale, în 

special prin furnizarea unei educații antreprenoriale și experiență antreprenorială în școala primară 

sau secundară; creșterea competențelor digitale, inclusiv programarea și securitatea informatică; 

sprijinirea dezvoltării și a interesului pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică (STIM) și 

atragerea spre o carieră în domeniul STIM; creșterea competentelor lingvistice și a numărului de 

limbi străine învățate pe parcursul anilor de școală. 

În acest context, Comisia Europeană: va acorda sprijin personalului educațional, de exemplu 

ajutându-l să dezvolte metodele de predare inovatoare, care să utilizeze noile tehnologii; va 

promova mobilitatea în învățământ și va îmbunătății învățarea bazată pe muncă; va evalua 

competențele-cheie pentru a le permite oamenilor să își evalueze aptitudinile de dezvoltare, dar și 

pentru a face vizibile competențele prin intermediul unor instrumente ca Europass sau Youthpass; 

va consolida colaborarea între educație, formare și calificarea la locul de muncă, pentru a sprijini 

căile de învățare pe tot parcursul vieții.  

Însă, accentul se pune pe îmbunătățirea celor 8 competențe-cheie:  

(1) programe de alfabetizare - consolidarea alfabetizării ca bază pentru învățarea și 

comunicarea ulterioară în diferite contexte sociale și culturale;  

(2) limbi străine - îmbunătățirea abilității de a utiliza o varietate de limbi pentru a fi activ și a 

face față mai bine provocărilor multilingvismului și diverselor societăți;  

(3) competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) - 

concentrarea pe îmbunătățirea dobândirii acestor competențe pentru înțelegerea științifică; 

 (4) competențe digitale - consolidarea utilizării confidențiale și critice a tehnologiei digitale, 

inclusiv aspecte legate de codificare și programare, siguranță și cetățenie; 

(5) competențe personale, sociale și de învățare - îmbunătățirea abilităților necesare 

participării la o viață socială activă;  

(6) competențe civice - se subliniază importanța participării democratice, a valorilor europene, 

dezvoltarea durabilă și competența mediatică;  

(7) competențe antreprenoriale - îmbunătățirea atitudinii antreprenoriale pentru deblocarea 

potențialului personal, creativitate și auto-inițiativă;  

(8) competențe de sensibilizare și expresie culturală - creșterea abilităților interculturale și 

abilitatea de a exprima idei într-o varietate de moduri și contexte.  

În acest scop, Comisia va facilita statelor membre schimbul de bune practici în domeniul 

învățării, al abordării acestui proces și va acorda sprijin pentru personalul educațional în dezvoltarea 

competențelor, precum și pentru evaluarea și validarea acestuia; va elabora materiale și instrumente 

de referință în cooperare cu statele membre; va monitoriza furnizarea de educație, formare și 

învățare, orientată spre competențe și dezvoltarea competențelor; va analiza și raporta acțiunile 

întreprinse prin intermediul Cadrului strategic de educație și formare 2020 în Monitorul educației și 

formării, un instantaneu al sistemelor de educație și formare din statele membre publicate de 

Comisia Europeană în fiecare an. 

Propunerile prezentate ar trebui să fie privite ca parte a răspunsului la nevoia de a îmbunătăți de 

urgență sistemele de educație europene, pentru a face față multiplelor provocări evidențiate în cel 

mai recent test PISA.  

https://europass.cedefop.europa.eu/ro
https://www.youthpass.eu/ro/
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework_ro
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_ro
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_ro
http://e-istet.ro/scoala/teste-internationale/teste-pisa/
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La nivel general, măsurile vor sprijini statele membre să pregătească mai bine cursanții, atât 

pentru schimbările de pe piața forței de muncă, cât și pentru o cetățenie activă în societăți mai 

diverse, mai mobile, mai digitale și mai globale. 

Documentul de lucru al Serviciilor Comisiei SWD(2018)14 furnizează informații suplimentare 

privind propunerea de recomandare a Consiliului, referitoare la competențele-cheie pentru învățarea 

pe tot parcursul vieții, și rezumă, printre altele, obiectivele recomandării Consiliului din 2006 

privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții în contextul său oportun. În 

același timp, documentul prezintă  principalele constatări ale procesului de consultare, în general și 

în ceea ce privește competențele individuale definite în Cadrul european de referință al 

competențelor-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, prezentând o serie de exemple concrete 

de practică care ar putea inspira inițiative de promovare a dezvoltării competențelor cheie în diferite 

domenii ale educației și formării profesionale.  

 

3. POZIŢII ALE ALTOR  INSTITUŢII 

Cu ocazia lansării acestor inițiative, Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei  Europene și 

comisar european responsabil pentru ocuparea forței de muncă, creștere, investiții și competitivitate, 

a declarat: „(...) Inițiativele au ca scop împuternicirea indivizilor pentru a-și putea valorifica cât 

mai mult viața și pentru a putea construi economii și societăți echitabile și elastice.” 

De asemenea, Tibor Navracsics, comisar european responsabil pentru educație, cultură, tineret 

și sport, a precizat că: „(...) Sistemele de educație și formare din Europa trebuie să le ofere 

oamenilor din toate mediile competențele necesare pentru progresul și prosperarea profesională, 

dar și pentru a le permite cetățenilor să se angajeze. Trebuie să valorificăm potențialul educației 

pentru a favoriza coeziunea socială și un sentiment de apartenență. Pentru a face acest lucru, 

trebuie să ne bazăm pe valorile noastre comune și să ne asigurăm că educația permite elevilor să 

își cunoască identitatea europeană în toată diversitatea sa, să învețe mai multe despre Europa, 

precum și despre alte țări europene și despre ei înșiși.” 

La rândul său, Mariya Gabriel, comisar european responsabil pentru economie și societate 

digitală, a adăugat că: „(...) Era digitală se extinde în toate domeniile vieții noastre și nu numai 

aceia care lucrează în IT trebuie să fie atenți la transformarea digitală. Diferența de competențe 

digitale este reală. Deși deja 90% din viitoarele locuri de muncă necesită un anumit grad de 

alfabetizare digitală, însă 44% dintre europeni nu dispun de competențe digitale de bază. Planul de 

acțiune privind educația digitală pe care îl propunem va ajuta europenii, instituțiile educaționale și 

sistemele educaționale să se adapteze mai bine la viața și să lucreze în societăți din ce în ce mai 

numeroase.” 

Documentul va fi examinat la Parlamentul European la Comisia pentru cultură și educație 

(CULT), Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL).  

De asemenea, propunerea de recomandare se află în prezent în dezbatere la nivelul Consiliului 

UE, în cadrul Comitetului Educație.  

 

4. POZIȚIA ROMÂNIEI 

Guvernul României susține propunerea Comisiei și se declară mulțumit de forma actuală a 

textului, care include comentariile exprimate anterior de statele membre, inclusiv cererile formulate 

de România, referitoare la introducerea unei mențiuni la domeniul artistic și schimbarea 

competenței din ”learn to learn” în ”learning to learn”, care au fost preluate în noua variantă a 

textului propunerii. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018SC0014
http://publications.europa.eu/resource/cellar/0259ec35-9594-4648-b5a4-fb2b23218096.0005.03/DOC_1
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5.  LINK-URI UTILE 

Comisia Europeană 

- Fișă informativă: Inițiative în domeniul educației și formării - întrebări și răspunsuri 

 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-103_ro.htm 

 

- Comunicat de presă: Noi măsuri de stimulare a competențelor-cheie și a competențelor digitale, 

precum și a dimensiunii europene a educației 

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_ro.pdf 

 

- Fișă informativă privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-recommendation-key-competences-

lifelong-learning.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Denisa Ion 

21 martie 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-103_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_ro.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf

