
 

 

 

 

 

 

Vocile copiilor pentru un nou spațiu uman 

Erasmus+ Project 2018-1-IT02-KA201-048371 

 

Introducere în rezultatele CVS 

 

 
 

 



 

 

1 

CUPRINS 

 

 

 
MULȚUMIRI ..................................................................................................................................................................... 3 
PREFAȚĂ .......................................................................................................................................................................... 4 
LISTA ABRECIERILOR ................................................................................................................................................... 5 
CAPITOLUL 1. „CADRUL DE REFERINȚĂ AL COMPETENȚELOR PENTRU CULTURA DEMOCRATICĂ” .... 6 

1. Prefață ........................................................................................................................................................................ 6 
2. Modelul conceptual RFCDC ...................................................................................................................................... 7 

2.1 Valori .................................................................................................................................................................. 8 
2.2 Atitudinile ........................................................................................................................................................... 9 
2.3 Aptitudinile ....................................................................................................................................................... 11 
2.4 Cunoaștere și înțelegere critică.......................................................................................................................... 13 

3. Descriptorii RFCDC ................................................................................................................................................ 15 
4. Ghidul RFCDC pentru implementare ...................................................................................................................... 21 

CAPITOLUL 2. PROIECTUL CVS ................................................................................................................................ 22 
1. Context și nevoi ....................................................................................................................................................... 22 
2. Obiectivele proiectului CVS .................................................................................................................................... 23 
3. Grupuri țintă ale proiectului CVS ............................................................................................................................ 24 
4. Activitățile proiectului CVS ..................................................................................................................................... 24 
5. Organizații partenere ale proiectului CVS ............................................................................................................... 24 

CAPITOLUL 3. FINALITĂȚILE CVS ........................................................................................................................... 27 
REFERINȚE ..................................................................................................................................................................... 29 
 

  



 

 

2 

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a 

conținutului care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru 

orice utilizare care ar putea fi făcută informațiilor conținute în aceasta.



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

MULȚUMIRI 

 

 

 

Produsele CVS au fost dezvoltate de: 

 

Beathe-Kathrine Aasheim Moe 

Rosanna Balistreri 

Miriam Barrachina Peris 

Martyn Barrett 

Silvia Blasco 

Maria Magdalena Bordas 

Veneta Chobova 

Maria Asunta D’Aleo 

Martina Di Marco 

Mercè Garreta Papaceit 

Nicolò Maria Iannello 

Sonia Ingoglia 

Cristiano Inguglia 

Borislava Ivancheva 

Vasilka Kolovska 

Francesca Liga 

Alida Lo Coco 

Maria Grazia Lo Cricchio 

Anamaria Marina 

George Marina 

Cornelia Melcu 

Maria Andrada Muntean 

Kristine Myklebust 

Pietro Sardina 

Giovanna Sciortino 

Anita Shepherd 

Mihai Stoica 

Henrik Skjerlie Daae 

Harriet Tenenbaum 

Nora Wiium 

 

 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

PREFAȚĂ 

 

 

 

Rezultatele CVS au fost dezvoltate în contextul proiectului Erasmus + Vocile copiilor pentru 

un nou spațiu uman (CVS), care durează de la 1 septembrie 2018 până la 31 august 2021. Acestea 

cuprind: cursul de formare CVS pentru profesori, CVS curriculum pentru copii, aplicația CVS și 

studiul CVS. 

Rezultatele CVS implementează cadrul de referință al competențelor pentru cultura 

democratică al Consiliului Europei (CoE) (RFCDC; Barrett, 2020; Barrett și colab., 2018a, 2018b, 

2018c) - care oferă materiale care pot fi utilizate pentru a promova la tineri competențe democratice 

și interculturale de care au nevoie cetățenii pentru a participa eficient la o cultură a democrației - în 

contextul educației primare. 

Prezentul volum este conceput ca o introducere generală a tuturor rezultatelor CVS și a 

fundalului acestora. Este împărțit în patru capitole: Capitolul 1 este dedicat unei scurte descrieri a 

RFCDC, Capitolul 2 este dedicat descrierii proiectului CVS și, în cele din urmă, capitolul 3 este 

dedicat descrierii generale a rezultatelor CVS. 
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CAPITOLUL 1. „CADRUL DE REFERINȚĂ AL COMPETENȚELOR 

PENTRU CULTURA DEMOCRATICĂ” 

 

 

 

1. Prefață 

Cadrul de referință al competențelor pentru cultura democratică (RFCDC; Barrett și colab., 

2018a, 2018b, 2018c) a fost dezvoltat de CoE pentru a oferi un cadru cuprinzător unic care acoperă 

Educația pentru cetățenie democratică (EDC), Educația pentru drepturile omului (HRE) și Educația 

interculturală (IE) în întreaga gamă de educație formală - adică întregul sistem educațional formal, de 

la preșcolar până la învățământul primar și secundar până la învățământul universitar. Oferă o serie 

de propuneri detaliate despre modul în care educația formală poate fi utilizată pentru a dota tinerii cu 

competențele necesare pentru a participa activ la cultura democratică, pentru respectarea, promovarea 

și apărarea drepturilor omului și pentru participarea la un dialog intercultural eficient și adecvat. 

RFCDC se bazează pe două ipoteze cheie. Primul se referă la termenul „cultură democratică” 

care apare în titlul Cadrului. Acest termen este folosit pentru a sublinia faptul că, deși democrația nu 

poate exista fără instituții democratice, aceste instituții în sine nu pot funcționa în practică decât dacă 

cetățenii dețin valori și atitudini democratice și sunt dispuși să se angajeze în practici democratice. 

Cu alte cuvinte, o democrație funcțională cere cetățenilor să aibă: 

– un angajament față de procesele democratice; 

– dorința de a-și exprima propriile opinii; 

– disponibilitatea de a asculta opiniile altora; 

– un angajament față de deciziile luate de majorități; 

– un angajament pentru protecția minorităților și a drepturilor acestora; 

– convingerea că conflictele trebuie rezolvate pașnic. 

A doua ipoteză cheie se referă la importanța „dialogului intercultural” în societăți democratice 

diverse din punct de vedere cultural. Un principiu fundamental al democrației este acela că oamenii 

care sunt afectați de deciziile politice ar trebui să-și poată exprima opiniile atunci când se iau aceste 

decizii și că factorii de decizie ar trebui să acorde atenție acestor opinii atunci când iau deciziile. 

Dialogul intercultural este mijlocul prin care cetățenii își pot comunica opiniile, nevoile, preocupările 

și aspirațiile altor persoane care au afiliații culturale diferite de ei înșiși. În consecință, în cazul 

societăților culturale diverse, dialogul intercultural este vital pentru discuții și dezbateri democratice 

și pentru a permite tuturor cetățenilor să contribuie la luarea deciziilor politice pe picior de egalitate, 

indiferent de afilierile lor culturale specifice. Prin urmare, RFCDC consideră că dialogul intercultural 

este crucial pentru cultura democratică și pentru a permite democrației să funcționeze corect. 

  



„Cadrul de referință al competențelor pentru cultura democratică” 

7 

Modelul RFCDC a fost publicat în 2018 (https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-

speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture; see Figure 1). 

Acesta cuprinde trei componente, fiecare descrisă într-un volum specific:  

- un model conceptual al competențelor pe care tinerii trebuie să le dobândească pentru a participa 

eficient la cultura democratică și la dialogul intercultural (descris în volumul 1); 

- descriptori la scară pentru toate competențele conținute în model (descrise în volumul 2); 

-  îndrumări pentru profesori și directorii de școli și pentru ministerele educației cu privire la modul 

în care modelul și descriptorii pot fi utilizați în educația pentru cetățenie în școli (descris în 

volumul 3) 

Figura 1. Cele trei volume RFCDC au fost publicate în aprilie 2018 

 
 

 

 

2. Modelul conceptual RFCDC  

Modelul conceptual RFCDC oferă o descriere detaliată a competențelor pe care oamenii le 

necesită pentru a participa în mod eficient la cultura democratică și la dialogul intercultural (Barrett 

și colab., 2018a). Prin urmare, acestea sunt competențele de care are nevoie educația pentru a ajuta 

tinerii să le dobândească dacă vor să funcționeze ca cetățeni democrați eficienți și să se angajeze într-

un dialog intercultural respectuos. Modelul conține în total 20 de competențe care se încadrează în 4 

mari categorii: valori, atitudini, abilități și cunoștințe și înțelegere critică (vezi Figura 2). 

În situațiile din viața reală, aceste competențe sunt rareori mobilizate și utilizate individual. În 

schimb, este mult mai probabil să fie aplicate în grupuri. În funcție de situație și de cerințele specifice, 

provocările și oportunitățile acelei situații, precum și de nevoile specifice ale individului în acea 

situație, vor fi activate și implementate diferite subseturi de competențe. În plus, orice situație dată se 

modifică și în timp și, din acest motiv, un răspuns eficient și adaptativ necesită monitorizarea 

constantă a situației și ajustarea continuă adecvată a competențelor desfășurate. Cu alte cuvinte, o 

persoană competentă mobilizează și desfășoară grupuri de competențe într-o manieră fluidă, dinamică 

și adaptativă pentru a răspunde cerințelor, provocărilor și oportunităților care se schimbă constant în 

situațiile democratice și interculturale. 

 

https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture
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Figura 2. Modelul fluturelui RFCDC (Barrett et al., 2018a) 

 
 

 

2.1 Valori 

Valorile sunt credințe generale pe care le dețin indivizii cu privire la obiectivele dezirabile 

care ar trebui căutate în viață. Au aplicabilitate într-o gamă largă de situații: de exemplu, pot fi folosite 

pentru a motiva acțiuni, a orienta deciziile, a oferi criterii de evaluare, justificare și planificare a 

comportamentelor și opiniilor. Au, de asemenea, o calitate normativ-prescriptivă care specifică ce ar 

trebui făcut sau gândit în toate aceste situații. Există 3 seturi de valori în RFCDC: (a) evaluarea 

demnității umane și a drepturilor omului, (b) evaluarea diversității culturale și (c) aprecierea 

democrației, justiției, corectitudinii, egalității și statului de drept. 

Aprecierea demnității și a drepturilor omului. Primul set de valori se bazează pe 

convingerea generală că fiecare ființă umană are aceeași valoare, are demnitate egală, are dreptul la 

respect egal și are dreptul la același set de drepturi și libertăți fundamentale ale omului și ar trebui 

tratat în consecință. Include: 

 recunoașterea faptului că toți oamenii au o demnitate egală; 

 recunoașterea naturii inalienabile a drepturilor omului; 

 recunoașterea faptului că drepturile omului ar trebui protejate și respectate; 

 recunoașterea faptului că libertățile ar trebui apărate dacă nu subminează drepturile omului altor 

persoane; 

 recunoașterea faptului că drepturile omului sunt utile pentru a trăi la egalitate și pentru dreptate și 

pace. 

Aprecierea diversității culturale. Al doilea set de valori se bazează pe convingerea generală 

că alte apartenențe culturale, variabilitatea și diversitatea culturală și pluralismul de perspective, 

puncte de vedere și practici ar trebui să fie considerate, apreciate și prețuite pozitiv și că diversitatea 
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culturală ar trebui întotdeauna să fie apreciată, cu excepția cazului în care subminează drepturile și 

libertățile omului altora. Include: 

 recunoașterea faptului că diversitatea culturală este un atu pentru societate și este o îmbogățire 

pentru toți; 

 recunoașterea faptului că toți oamenii au dreptul să fie diferiți; 

 recunoașterea faptului că toți oamenii ar trebui să respecte alte perspective dacă nu subminează 

drepturile altora; 

 recunoașterea faptului că oamenii ar trebui să respecte stilurile de viață și practicile altor persoane, 

cu excepția cazului în care subminează drepturile altora; 

 recunoașterea faptului că oamenii ar trebui să se angajeze în dialog cu cei care sunt percepuți ca 

fiind diferiți. 

Aprecierea democrației, justiției, corectitudinii, egalității și statului de drept. Al treilea 

set de valori se bazează pe un grup de convingeri despre modul în care societățile ar trebui să 

funcționeze și să fie guvernate, cum ar fi: toți cetățenii ar trebui să poată participa în mod egal la 

procedurile legii și să se angajeze activ cu procedurile democratice; justiția socială, echitatea și 

egalitatea ar trebui să funcționeze la toate nivelurile societății, atât pentru grupurile majoritare, cât și 

pentru cele minoritare; și toată lumea din societate ar trebui să fie tratată corect, corect și imparțial în 

conformitate cu legea. Include: 

 sprijin pentru procesele și procedurile democratice; 

 recunoașterea importanței cetățeniei active; 

 recunoașterea importanței implicării cetățenilor în luarea deciziilor politice; 

 recunoașterea necesității protecției libertăților civile; 

 sprijin pentru soluționarea pașnică a conflictelor și disputelor; 

 un sentiment de justiție socială și responsabilitate socială pentru tratamentul corect și echitabil al 

tuturor membrilor societății; 

 sprijin pentru statul de drept și tratamentul egal și imparțial al tuturor cetățenilor. 

 

2.2 Atitudinile 

O atitudine este orientarea mentală generală pe care o persoană o adoptă față de cineva sau 

ceva, care include credințe despre obiectul atitudinii, sentimentele față de obiect, evaluarea obiectului 

și tendința de a se comporta într-un mod particular față de obiect. Există 6 atitudini în RFCDC: (a) 

deschidere către alteritatea culturală și față de alte credințe, viziuni și practici ale lumii, (b) respect, 

(c) mentalitate civică, (d) responsabilitate, (e) auto-eficacitate și (f) toleranța ambiguității.  

Deschiderea către alteritatea culturală și către alte credințe, viziuni și practici ale lumii. 

Această atitudine se îndreaptă fie către persoanele care sunt percepute a avea afilieri culturale diferite 

față de sine, fie spre viziuni, credințe, valori și practici ale lumii care diferă de ale proprii. Include: 

 sensibilitate față de diversitatea culturală; 

 interes pentru descoperirea și învățarea despre alte orientări culturale și afilieri; 

 disponibilitatea de a suspenda judecata și necredința față de viziunile asupra lumii altor oameni; 

 disponibilitatea emoțională de a relaționa cu alții care sunt percepuți ca fiind diferiți; 

 disponibilitatea de a se angaja, de a coopera și de a interacționa cu cei care au afiliații culturale 

diferite. 



„Cadrul de referință al competențelor pentru cultura democratică” 

10 

Respect. Această atitudine este acordată cuiva sau ceva care este considerat a avea importanță, 

valoare sau valoare. Un tip de respect este față de alte persoane diverse și implică o apreciere pozitivă 

a demnității și a drepturilor celeilalte persoane. Implica: 

 respect pozitiv pentru cineva sau ceva bazat pe importanța intrinsecă, valoarea și valoarea acelei 

persoane sau lucruri; 

 respect pozitiv pentru alți oameni ca ființe umane egale, cu o demnitate comună; 

 respect pozitiv pentru credințele, opiniile, stilurile de viață și practicile adoptate de alte persoane, 

cu excepția cazului în care acestea subminează drepturile altora. 

Mentalitate civică. Această atitudine se îndreaptă către o comunitate sau un grup social (cum 

ar fi un cartier, un oraș sau o țară, un grup de țări sau un grup etnic, grup de credință, grup de orientare 

sexuală). Deoarece un individ aparține mai multor grupuri, spiritul lor civic poate fi îndreptat către 

oricare dintre acestea. Include: 

 un sentiment de apartenență și identificare cu comunitatea; 

 atenția la interconectarea oamenilor din comunitate; 

 un sentiment de solidaritate cu alte persoane din comunitate; 

 un interes pentru problemele și preocupările comunității; 

 un sentiment al datoriei civice, disponibilitatea de a contribui activ la viața comunității și de a se 

angaja în dialog cu ceilalți membri ai comunității; 

 angajamentul de a îndeplini responsabilitățile propriilor roluri sau poziții în cadrul comunității; 

 un sentiment de responsabilitate față de alte persoane din comunitate cu privire la acțiunile cuiva. 

Responsibilitate. Această atitudine este îndreptată către propriile acțiuni și constă în 

capacitatea de a reflecta asupra acțiunilor proprii, de a-și forma intenții cu privire la modul de 

acționare și de a judeca dacă acțiunile cuiva au aderat la un standard ales. Uneori responsabilitatea 

poate implica decizii sau acțiuni care sunt contrare normelor unei comunități sau care contestă o 

decizie colectivă care este considerată greșită. Include: 

 adoptarea unei abordări reflexive a acțiunilor și consecințelor acesteia; 

 identificarea îndatoririlor și obligațiilor proprii într-o anumită situație; 

 luarea deciziilor cu privire la acțiunile de întreprins, având în vedere circumstanțele care se aplică; 

 luarea de măsuri ca agent autonom; 

 disponibilitatea de a se trage la răspundere pentru natura sau consecințele deciziilor și acțiunilor; 

 disponibilitatea de a aprecia și judeca sinele; 

 disponibilitatea de a acționa curajos atunci când acest lucru este considerat necesar. 

Auto-eficacitate.  Această atitudine este îndreptată către sine. Aceasta implică o credință 

pozitivă în propria capacitate de a întreprinde acțiunile necesare pentru a atinge anumite obiective. O 

atitudine optimă este auto-eficacitatea relativ ridicată, cuplată cu un nivel ridicat de capacitate estimat 

în mod realist, care încurajează indivizii să abordeze noi provocări și le permite să ia măsuri în 

problemele de interes. Include: 

 credința în capacitatea cuiva de a înțelege problemele, de a judeca și de a selecta metode adecvate 

pentru îndeplinirea sarcinilor; 

 credința în capacitatea cuiva de a executa cursurile de acțiune necesare pentru atingerea 

obiectivelor; 

 un sentiment de încredere în abordarea noilor provocări; 

 un sentiment de încredere în ceea ce privește angajamentul democratic și întreprinderea acțiunilor 

pentru atingerea obiectivelor democratice; 
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 un sentiment de încredere în angajarea în dialog intercultural. 

Toleranță la ambiguitate. Această atitudine este îndreptată spre obiecte, evenimente și 

situații care sunt percepute ca fiind incerte și supuse unor interpretări multiple conflictuale sau 

incompatibile. A avea o toleranță ridicată la ambiguitate înseamnă a evalua circumstanțele ambigue 

într-un mod pozitiv, chiar dacă acestea nu sunt clare sau familiare. Include: 

 recunoașterea faptului că pot exista perspective multiple asupra situațiilor; 

 acceptarea complexității, a contradicțiilor și a lipsei de claritate; 

 disponibilitatea de a întreprinde sarcini atunci când sunt disponibile doar informații parțiale sau 

incomplete; 

 disponibilitatea de a tolera incertitudinea și de a o trata în mod constructiv. 

 

2.3 Aptitudinile 

O abilitate este capacitatea de a realiza modele complexe, bine organizate, fie de gândire, fie 

de comportament într-o manieră adaptativă, pentru a atinge un anumit obiectiv. Există 8 seturi de 

abilități în RFCDC: (a) abilități de învățare autonome, (b) abilități de gândire analitică și critică, (c) 

abilități de ascultare și observare, (d) empatie, (e) flexibilitate și adaptabilitate, (g) abilități lingvistice, 

comunicative și plurilingve, (h) abilități de cooperare și (i) abilități de rezolvare a conflictelor.  

Abilități de învățare autonome. Acest set de abilități este necesar pentru a urmări, organiza 

și evalua propria învățare, în conformitate cu nevoile proprii, într-o manieră autodirectată și 

autoreglată, fără a fi solicitată de alții. Acestea includ abilitățile de a: 

 identifică propriile nevoi de învățare; 

 să identifice și să acceseze surse posibile de informații necesare pentru a răspunde acestor nevoi; 

 să judece fiabilitatea diferitelor surse de informații; 

 procesează și învață informațiile, folosind cele mai adecvate strategii și tehnici de învățare; 

 se gândește la procesele de învățare care au fost utilizate. 

Abilități de gândire analitică și critică. Acest set de competențe este împărțit în două 

grupuri. Abilitățile de gândire analitică sunt acele abilități care sunt necesare pentru a analiza 

materiale de orice fel (de exemplu, texte, argumente, interpretări, probleme, evenimente, experiențe) 

într-un mod sistematic și logic. Acestea includ abilitățile de a: 

 descompune materialele care sunt analizate în elemente constitutive și le organizează într-o 

manieră logică; 

 identifică și interpretează sensul (semnificațiile) fiecărui element; 

 identifică legătura dintre elemente; 

 identifică orice discrepanțe, neconcordanțe sau divergențe între elemente; 

 identifică și explorează noi posibilități și alternative pentru fiecare element individual; 

 trasează rezultatele analizei împreună într-un mod coerent și organizat. 

Abilități de gândire critică constau din acele abilități care sunt necesare pentru a evalua și a 

judeca despre materiale de orice fel. Acestea includ abilitățile de a:  

- să facă evaluări pe baza consistenței interne; 

- să judece dacă materialele analizate sunt sau nu valabile, fiabile și utile; 

- să înțeleagă ipotezele pe care se bazează materialele; 

- să se angajeze cu scopul retoric mai larg al materialului și cu motivele, intențiile și agendele celor 

care le-au produs; 

- situează materialele în contextul lor istoric; 
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- elaborează diferite opțiuni, posibilități și soluții alternative la cele care sunt prezente în materialele 

luate în considerare; 

- cântăriți avantajele și dezavantajele opțiunilor disponibile; 

- trasați rezultatele procesului evaluativ împreună într-un mod coerent pentru a construi un 

argument logic și apărabil; 

- recunoașteți că propriile credințe și judecăți sunt contingente și dependente de propriile afilieri 

culturale, ceea ce ar fi putut, așadar, să influențeze procesul de evaluare. 

Abilități de ascultare și observare. Acest set de abilități este necesar pentru a înțelege ce spun 

alții și pentru a învăța din comportamentul altor persoane, acordând atenție utilizării tonului, înălțimii, 

volumului, ritmului, fluenței vocii și limbajului corpului, mișcărilor ochilor, feței expresii și gesturi. 

Aceste abilități sunt utile pentru obținerea de informații despre comportamentele cele mai adecvate 

și eficiente în diferite medii sociale și contexte culturale. Acestea includ abilitățile de a: 

- să asiste la ce și cum s-a spus ceva; 

- să asiste la posibile neconcordanțe între mesajele verbale și non-verbale; 

- să asiste la subtilități de sens și la ceea ce s-ar putea spune doar parțial sau implicit; 

- să asiste la relația dintre ceea ce se spune și contextul social în care este spus; 

- acordați o atenție deosebită comportamentului altor persoane; 

- acordați o atenție deosebită similitudinilor și diferențelor în modul în care oamenii reacționează 

la aceeași situație 

Empatia. Acest set de abilități este necesar pentru a înțelege și a se raporta la gândurile, 

credințele și sentimentele altor persoane și pentru a vedea lumea din perspectivele altor persoane. 

Acestea includ abilitățile de a: 

 să sesizeze și să înțeleagă percepțiile, gândurile și credințele altor persoane; 

 să sesizeze și să înțeleagă emoțiile, sentimentele și nevoile altor persoane; 

 să experimenteze sentimente de compasiune și îngrijorare față de alte persoane bazate pe reținerea 

condițiilor lor cognitive, afective sau mteriale. 

Flexibilitatea și adaptabilitatea. Acest set de abilități este necesar pentru a-ți adapta 

gândurile, sentimentele sau comportamentele într-o manieră principială la contexte și situații noi, 

astfel încât să poată răspunde eficient și adecvat provocărilor, cererilor și oportunităților lor. Acestea 

includ abilitățile de a: 

 ajusta modul de gândire obișnuit din cauza circumstanțelor în schimbare; 

 reconsidera propriile opinii în lumina unor noi dovezi; 

 regla propriile sentimente pentru a comunica sau a coopera mai bine cu ceilalți; 

 depăși anxietățile legate de întâlnirile interculturale; 

 reduce sentimentele negative față de dușmanii culturali istorici; 

 ajusta comportamentul într-un mod adecvat din punct de vedere social; 

 se adapta la diferite stiluri de comunicare și comportamente ale diferitelor persoane. 

Abilități lingvistice, comunicative și plurilingve. Acest set de competențe este necesar 

pentru a comunica eficient și adecvat cu alte persoane. Acestea includ abilitățile de a: 

 comunica clar într-o serie de situații; 

 utiliza mai multe limbi sau varietăți de limbă sau utilizând o limbă partajată pentru a înțelege o 

altă limbă; 

 a se exprima cu încredere fără agresiune; 

 recunoaște diferitele forme de exprimare și convenții; 
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 ajusta comportamentul comunicativ respectând interlocutorii; 

 pune întrebări de clarificare într-un mod sensibil; 

 gestiona defecțiunile comunicării; 

 acționa ca un mediator lingvistic sau intercultural, ajutându-i pe ceilalți. 

Abilități de cooperare. Acest set de abilități este necesar pentru a participa cu succes cu alții 

la activități, sarcini și întreprinderi comune. Acestea includ abilitățile de a:  

 exprima și încuraja pe ceilalți să-și exprime opiniile și punctele de vedere; 

 construi consens și compromis în cadrul unui grup; 

 acționa împreună cu ceilalți într-o manieră reciprocă și coordonată; 

 identifica și stabilirea obiectivelor de grup; 

 urmări obiectivele unui grup; 

 aprecia talentele și punctele forte ale tuturor membrilor grupului și ajutați-i pe ceilalți în 

săptămânile lor; 

 motiva ceilalți membri ai grupului să coopereze pentru a atinge obiectivele grupului; 

 ajuta pe ceilalți cu munca lor, acolo unde este cazul; 

 împărtăși grupului cunoștințe, experiență sau expertiză relevante și utile; 

 recunoaște conflictul în setările grupului și răspunde în mod adecvat. 

Abilități de rezolvare a conflictelor. Acest set de competențe este necesar pentru a aborda, 

gestiona și rezolva conflictele într-un mod pașnic. Acestea includ abilitățile de a:  

 reduce sau previni agresivitatea și negativitatea și permite oamenilor să se exprime liber; 

 spori înțelegerea reciprocă și a încrederea între părțile aflate în conflict; 

 reduce impactul diferențelor de putere sau statut; 

 gestiona și regla emoțiile proprii și ale celorlalți; 

 înțelege diferitele perspective în conflicte; 

 rezuma diferitele puncte de vedere ale părților aflate în conflict; 

 contracara sau reduce percepțiilor greșite deținute de părțile aflate în conflict 

 recunoaște că uneori poate fi nevoie de o perioadă de tăcere sau de armistițiu; 

 identifica și contextualiza cauzele și aspectele conflictelor; 

 identifica un punct comun pe care se poate construi acordul dintre părțile aflate în conflict; 

 ajuta pe alții să rezolve conflictele; 

 asista și îndruma părțile aflate în conflict implicate pentru a conveni asupra soluțiilor acceptabile. 

 

2.4 Cunoaștere și înțelegere critică 

Cunoașterea este corpul de informații pe care îl posedă o persoană, în timp ce înțelegerea este 

toleranța și aprecierea semnificațiilor. Termenul „critic” este folosit pentru a sublinia nevoia de 

reflecție activă și evaluare critică a problemelor interculturale și democratice. Există 3 seturi 

principale de cunoaștere și înțelegere critică în RFCDC: (a) cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui, 

(b) cunoașterea și înțelegerea critică a limbajului și a comunicării și (c) cunoașterea și înțelegerea 

critică a lumii (inclusiv politică, drept, drepturile omului, cultură, culturi, religii, istorie, mass-media, 

economii, mediu și durabilitate). 

Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui. Acest set de cunoștințe și înțelegere critică 

include: 

 cunoașterea și înțelegerea afilierilor culturale proprii; 
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  cunoașterea și înțelegerea propriilor perspective asupra lumii și a prejudecăților acestora; 

 cunoașterea și înțelegerea ipotezelor și preconcepțiilor de perspectivă; 

 înțelegerea faptului că perspectivele cu privire la lume sunt contingente și dependente de afilierile 

și experiențele culturale, 

 conștientizarea propriilor emoții, sentimente și motivații; 

 cunoașterea și înțelegerea limitelor propriei competențe. 

Cunoașterea și înțelegerea critică a limbajului și a comunicării. Acest set de cunoștințe și 

înțelegere critică include: 

 cunoașterea convențiilor comunicative verbale și non-verbale adecvate social; 

 înțelegerea faptului că oamenii de alte afilieri culturale pot urma diferite convenții comunicative 

verbale și non-verbale; 

 înțelegerea faptului că persoanele care au afiliații culturale diferite pot percepe semnificațiile 

comunicărilor în moduri diferite; 

 înțelegerea că există mai multe moduri de utilizare a aceluiași limbaj; 

 înțelegerea modului în care utilizarea limbajului este o practică culturală; 

 înțelegerea faptului că diferite limbi pot exprima idei partajate cultural într-un mod unic; 

 înțelegerea impactului social și a efectelor asupra altora cu diferite stiluri de comunicare; 

 înțelegerea modului în care propriile presupoziții, preconcepții, percepții, credințe și judecăți sunt 

legate de limbajul (limbile) specific (e) pe care îl vorbește. 

Cunoașterea și înțelegerea critică a lumii. Acest set de cunoștințe și înțelegere critică este 

articulat în 7 clustere, după cum urmează 

Cunoașterea și înțelegerea critică a politicii și a dreptului. Acest grup include cunoașterea și 

înțelegerea:  

– conceptelor politice și juridice (cum ar fi democrația, libertatea, justiția, cetățenia); 

– proceselot democratice și participative; 

– relațiilor de putere; 

– conflictelor de opinii și probleme sociale contemporane. 

Cunoașterea și înțelegerea critică a drepturilor omului. Acest grup include cunoștințe și 

înțelegere:  

– că drepturile omului sunt pentru toate ființele umane și sunt universale și inalienabile; 

– că toată lumea trebuie să respecte drepturile altora; 

– a obligațiilor guvernelor în relațiile cu drepturile omului; 

– a istoriei drepturilor omului și a celor mai faimoase cărți, convenții și declarații; 

– a relațiilor dintre drepturile omului și democrație, libertate, justiție și securitate; 

– că fiecare context cultural are o modalitate diferită de a interpreta drepturile în conformitate cu 

standardele juridice minime internaționale; 

– despre modul în care drepturile omului sunt aplicate, sunt încălcate și sunt gestionate atunci când 

sunt în conflict.  

Cunoașterea și înțelegerea critică a culturii și culturilor. Acest grup include cunoașterea și 

înțelegerea:  

– modul în care afilierile culturale ale oamenilor își modelează viziunile asupra lumii; 

– variabilitatea și eterogenitatea în cadrul fiecărui grup cultural; 

– modul în care practicile discriminatorii și structurile de putere sunt bariere împotriva indivizilor; 

– convingerile, valorile, normele, practicile, discursurile și produsele specifice care pot fi utilizate 
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de persoanele care au anumite afiliații culturale. 

Cunoașterea și înțelegerea critică a religiilor. Acest grup include cunoștințe și înțelegere a: 

– istoriei, conceptelor cheie și punctele comune ale marilor religii mondiale; 

– simbolurilor religioase, ritualurilor și limbilor; 

– caracteristicilor cheie ale valorilor, practicilor și experiențelor oamenilor religioși, mai ales că 

acestea sunt subiective și diverse; 

– faptului că toți oamenii religioși nu au caracteristici inerente fixe și că pot contesta și contesta 

semnificațiile religioase tradiționale. 

Cunoașterea și înțelegerea critică a istoriei. Acest grup include cunoașterea și înțelegerea:  

– naturii fluide a istoriei; 

– narațiunii particulare din perspective diferite; 

– proceseșor de investigare istorică; 

– cum se accesează surse multiple și alternative; 

– faptului că istoria este adesea prezentată din punct de vedere etnocentric; 

– diverselor dezvoltări în timp ale diferitelor culturi; 

– modului în care stereotipurile sunt o formă de discriminare; 

– trecutului în lumina prezentului, în vederea viitorului. 

Cunoașterea și înțelegerea critică a mass-media. Acest grup include cunoașterea și 

înțelegerea:  

– procesului de gestionare a informațiilor media; 

– mass-mediei ca mărfuri cu producătorii și consumatorii; 

– proceselor media digitale; 

– impactului și efectele mass-media asupra judecăților și comportamentelor indivizilor; 

– propagandei și mesajului politic, pentru a le putea identifica și proteja de ele.  

Cunoașterea și înțelegerea critică a economiilor, mediului și durabilității. Acest grup include 

cunoașterea și înțelegerea:  

– proceselor economice și financiare; 

– relației dintre venit și expeditie; 

– naturii datoriilor și riscul împrumuturilor; 

– interdependenței comunității globale; 

– riscului asociat deteriorării mediului; 

– necesității unui consum responsabil și a protecției mediului și a durabilității; 

– legăturii dintre procesele economice, sociale, politice și de mediu; 

– problemelor etice despre globalizare.  

 

 

3. Descriptorii RFCDC 

RFCDC oferă descriptori la scară pentru fiecare competență a modelului (Barrett și colab., 

2018b). Au fost formulate folosind limbajul rezultatelor învățării, adică fiecare dintre ele este 

descrierea unui comportament observabil concret pe care o persoană îl va arăta dacă a atins un anumit 

nivel al unei competențe date. Deoarece sunt rezultate ale învățării, descriptorii pot fi folosiți în 

scopuri de dezvoltare a curriculumului, planificare pedagogică și evaluare. Descriptorii au fost 

validați și scalați la trei niveluri de competență (de bază, intermediar și avansat) folosind date 

colectate de la 3.094 profesori europeni. Descriptorii cheie pentru cele 20 de competențe sunt 

raportate mai jos. 
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VALORI 

 

Aprecierea demnității și a drepturilor omului 

1  Susține că drepturile omului ar trebui întotdeauna protejate și respectate Bază 

2 Susține că drepturile specifice ale copiilor ar trebui respectate și protejate de societate  

3 Apără opinia că nimeni nu va fi supus torturii, nici tratamentelor sau pedepselor inumane sau 

degradante 

Intermediar  

4 Susține că toate instituțiile publice ar trebui să respecte, să protejeze și să pună în aplicare drepturile 

omului 

 

5 Apără opinia că atunci când oamenii sunt închiși, deși sunt supuși restricțiilor, acest lucru nu 

înseamnă că merită mai puțin respect și demnitate decât oricine altcineva 

Avansat 

6 Își exprimă opinia că toate legile ar trebui să fie în concordanță cu normele și standardele 

internaționale ale drepturilor omului 

 

 

Aprecierea diversității culturale 

7  Promovează opinia că ar trebui să fim toleranți la diferitele credințe care sunt susținute de alții în 

societate 

Bază 

8 Promovează opinia că ar trebui să ne străduim întotdeauna pentru înțelegerea reciprocă și dialogul 

semnificativ între oameni și grupuri care sunt percepute a fi „diferite” unul de celălalt 

 

9 Exprimă opinia că diversitatea culturală ar trebui să fie apreciată pozitiv ca un atu pentru societate Intermediar  

10 Susține că dialogul intercultural ar trebui utilizat pentru a ne ajuta să recunoaștem diferitele noastre 

identități și afilieri culturale 

Avansat 

11 Susține că dialogul intercultural ar trebui folosit pentru a dezvolta respectul și o cultură a „trăirii 

împreună” 

 

 

Aprecierea democrației, justiției, corectitudinii, egalității și statului de drept 

12  Susține că școlile ar trebui să învețe elevii despre democrație și cum să acționeze ca cetățean 

democratic 

Bază 

13 Își exprimă opinia că toți cetățenii ar trebui tratați în mod egal și imparțial conform legii  

14 Susține că legile ar trebui întotdeauna aplicate și aplicate în mod echitabil  

15 Susține că alegerile democratice ar trebui să se desfășoare întotdeauna în mod liber și echitabil, în 

conformitate cu standardele internaționale și legislația națională și fără nicio fraudă 

Intermediar 

16 Își exprimă opinia că, ori de câte ori un funcționar public exercită puterea, el sau ea nu ar trebui să 

utilizeze în mod abuziv această putere și să treacă granițele autorității lor legale 

 

17 Își exprimă sprijinul pentru opinia că instanțele judecătorești ar trebui să fie accesibile tuturor, astfel 

încât să nu li se refuze oamenilor posibilitatea de a trece un caz în instanță, deoarece este prea 

scump, supărător sau complicat să facă acest lucru 

 

18 Își exprimă sprijinul pentru opinia că cei cărora le este încredințată puterea legislativă ar trebui să 

fie supuși legii și supravegherii constituționale corespunzătoare 

Avansat 

19 Își exprimă opinia că informațiile privind politicile publice și punerea lor în aplicare ar trebui puse 

la dispoziția publicului 

 

20 Susține că ar trebui să existe remedii eficiente împotriva acțiunilor autorităților publice care încalcă 

drepturile civile 

 

 

                                                                                 ATITUDINI 

 

Deschiderea către alteritatea culturală 

21  Prezintă interes pentru a afla despre convingerile, valorile, tradițiile și viziunile asupra lumii Bază 

22 Își exprimă interesul de a călători în alte țări  

23 Exprimă curiozitatea cu privire la alte credințe și interpretări și alte orientări și afilieri culturale Intermediar  

24 Exprimă aprecierea oportunității de a avea experiențe din alte culturi  

25 Caută și salută oportunități de întâlnire cu persoane cu valori, obiceiuri și comportamente diferite Avansat 

26 Caută contactul cu alte persoane pentru a afla despre cultura lor  
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Respect  

27 Oferă spațiu celorlalți pentru a se exprima Bază 

28 Exprimă respect pentru ceilalți oameni ca ființe umane egale  

29 Tratează pe toți oamenii cu respect, indiferent de mediul lor cultural Intermediar  

30 Exprimă respect față de persoanele care au un statut socio-economic diferit de el însuși  

31 Exprimă respect pentru diferențele religioase Avansat 

32 Exprimă respect față de persoanele care au opinii politice diferite de la sine  

 

Mentalitate civică 

33 Exprimă disponibilitatea de a coopera și de a lucra cu ceilalți Bază 

34 Colaborează cu alte persoane pentru cauze de interes comun  

35 Își exprimă angajamentul de a nu fi un spectator atunci când demnitatea și drepturile altora sunt 

încălcate 

Intermediar  

36 Discută ce se poate face pentru a ajuta comunitatea să devină un loc mai bun  

37 Exercită obligațiile și responsabilitățile cetățeniei active la nivel local, național sau global Avansat 

38 Acționează pentru a fi informat cu privire la problemele civice  

 

Responsibilitatea 

39 Arată că acceptă responsabilitatea pentru acțiunile sale Bază 

40 Dacă rănește sentimentele cuiva, își cere scuze  

41 Trimite lucrările necesare la timp Intermediar  

42 Arată că își asumă responsabilitatea pentru propriile greșeli  

43 Îndeplinește în mod consecvent angajamentele față de ceilalți Avansat 

 

Auto-eficacitate 

44 Exprimă o credință în propria sa capacitate de a înțelege problemele Bază 

45 Exprimă convingerea că poate desfășura activități pe care le-a planificat  

46 Exprimă o credință în propria sa capacitate de a naviga obstacole atunci când urmărește un scop Intermediar  

47 Dacă dorește să se schimbe, își exprimă încrederea că o poate face  

48 Arată că se simte sigur în abilitățile sale de a face față provocărilor vieții Avansat 

49 Dă dovadă de încredere că știe cum să facă față situațiilor neprevăzute datorită inventivității sale  

 

Toleranță la ambiguitate 

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

51 Arată că poate suspenda temporar hotărârile cu privire la alte persoane  

52 Se simte confortabil în situații necunoscute Intermediar  

53 Se ocupă de incertitudine într-un mod pozitiv și constructiv  

54 Funcționează bine în circumstanțe imprevizibile  

55 Exprimă dorința de a avea propriile sale idei și valori contestate Avansat 

56 Se bucură de provocarea de a aborda problemele ambigue  

57 Exprimă plăcerea de a aborda situațiile complicate  

 

APTITUDINI 

Abilități de învățare autonome 

58 Arată capacitatea de a identifica resursele pentru învățare (de exemplu, oameni, cărți, internet 

etc.) 

Bază 

59 Solicită clarificarea noilor informații de la alte persoane atunci când este nevoie  

60 Poate afla despre subiecte noi cu supraveghere minimă Intermediar  

61 Poate evalua calitatea propriei sale lucrări  

62 Poate selecta cele mai fiabile surse de informații sau sfaturi din gama disponibilă Avansat 

63 Arată capacitatea de a monitoriza, defini, prioritiza și finaliza sarcinile fără supraveghere directă  
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Abilități de gândire analitică și critică 

64 Poate identifica asemănările și diferențele dintre informațiile noi și ceea ce este deja cunoscut Bază 

65 Folosește dovezi pentru a-și susține opiniile  

66 Poate evalua riscurile asociate diferitelor opțiuni Intermediar  

67 Arată că se gândește dacă informațiile pe care le folosește sunt corecte  

68 Poate identifica orice discrepanțe sau neconcordanțe sau divergențe în materialele analizate Avansat 

69 Poate folosi criterii, principii sau valori explicite și specificabile pentru a judeca  

 

Abilități de ascultare și observare 

70 Ascultă cu atenție opiniile diferite Bază 

71 Ascultă cu atenție alte persoane  

72 Urmărește gesturile vorbitorilor și limbajul general al corpului pentru a se ajuta să înțeleagă 

sensul a ceea ce spun 

Intermediar 

73 Poate asculta eficient pentru a descifra semnificațiile și intențiile altei persoane  

74 Acordă atenție la ceea ce implică ceilalți oameni, dar nu spun Avansat 

75 Observă modul în care oamenii cu alte afiliații culturale reacționează în moduri diferite la 

aceeași situație 

 

 

Empatie 

76 Poate recunoaște când un însoțitor are nevoie de ajutorul său Bază 

77 Exprimă simpatie pentru lucrurile rele pe care le-a văzut întâmplându-se altor persoane  

78 Încearcă să-și înțeleagă mai bine prietenii, imaginându-și cum arată lucrurile din perspectiva lor Intermediar  

79 Ține cont de sentimentele altor persoane atunci când iau decizii  

80 Își exprimă opinia că, atunci când se gândește la oameni din alte țări, împărtășește bucuriile și 

durerile lor 

Avansat 

81 Identifică cu exactitate sentimentele altora, chiar și atunci când nu vor să le arate  

 

Flexibilitate și adaptabilitate 

82 Modifică opiniile sale dacă i se arată prin argument rațional că acest lucru este necesar Bază 

83 Poate schimba deciziile pe care le-a luat dacă consecințele acestor decizii arată că acest lucru 

este necesar 

 

84 Se adaptează la situații noi folosind o nouă abilitate Intermediar  

85 Se adaptează la situații noi prin aplicarea cunoștințelor într-un mod diferit  

86 Adoptă convențiile socioculturale ale altor grupuri țintă culturale atunci când interacționează cu 

membrii acelor grupuri 

Avansat 

87 Poate modifica propriul comportament pentru a-l face adecvat altor culturi  

 

Abilități lingvistice, comunicative și plurilingve 

88 Poate să-și exprime gândurile asupra unei probleme Bază 

89 Solicită vorbitorilor să repete ceea ce au spus dacă nu i-a fost clar  

90 Pune întrebări care arată înțelegerea sa de pozițiile altor persoane Intermediar  

91 Poate adopta diferite moduri de exprimare a politeții într-o altă limbă  

92 Poate intermedia lingvistic în schimburi interculturale traducând, interpretând sau explicând Avansat 

93 Poate evita cu succes neînțelegerile interculturale  

 

Abilități de cooperare 

94 Construiește relații pozitive cu alte persoane dintr-un grup Bază 

95 Când lucrați ca membru al unui grup, își face partea din munca grupului  

96 Funcționează pentru a construi un consens pentru atingerea obiectivelor grupului Intermediar  

97 Când lucrați ca membru al unui grup, îi ține pe ceilalți informați cu privire la orice informații 

relevante sau utile 

 

98 Generează entuziasm în rândul membrilor grupului pentru atingerea obiectivelor comune Avansat 

99 Când lucrezi cu alții, sprijină alte persoane, în ciuda diferențelor de puncte de vedere  
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Abilități de rezolvare a conflictelor 

100  Poate comunica cu părțile aflate în conflict într-un mod respectuos Bază 

101 Poate identifica opțiuni pentru rezolvarea conflictelor  

102 Îi poate ajuta pe ceilalți să rezolve conflictele îmbunătățind înțelegerea opțiunilor disponibile Intermediar  

103 Poate încuraja părțile implicate în conflicte să se asculte în mod activ reciproc și să-și 

împărtășească problemele și preocupările 

 

104 Inițiază periodic comunicarea pentru a ajuta la rezolvarea conflictelor interumane Avansat 

105 Poate face față eficient stresului emoțional, anxietății și nesiguranței altor persoane în situații care 

implică conflicte 

 

 

CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE CRITICĂ 

Cunoașterea și înțelegerea critică a sinelui 

106 Poate să-și descrie propriile motivații Bază 

107 Poate descrie modurile în care gândurile și emoțiile sale îi influențează comportamentul  

108 Poate reflecta critic asupra propriilor valori și credințe Intermediar  

109 Poate reflecta critic asupra sa însuși dintr-o serie de perspective diferite  

110 Poate reflecta critic asupra propriilor prejudecăți și stereotipuri și a ceea ce se află în spatele lor Avansat 

111 Poate reflecta critic asupra propriilor emoții și sentimente într-o gamă largă de situații  

 

Cunoașterea și înțelegerea critică a limbajului și a comunicării 

112  Poate explica modul în care tonul vocii, contactul vizual și limbajul corpului pot ajuta la 

comunicare 

Bază 

113 Poate descrie impactul social și efectele asupra altora cu diferite stiluri de comunicare Intermediar 

114 Poate explica modul în care relațiile sociale sunt uneori codificate în formele lingvistice care sunt 

folosite în conversații (de exemplu, în felicitări, forme de adresare, utilizarea expletivelor) 

 

115 Poate explica de ce oamenii din alte afiliații culturale pot urma diferite convenții comunicative 

verbale și non-verbale care sunt semnificative din perspectiva lor 

Avansat 

116 Poate reflecta critic asupra diferitelor convenții comunicative care sunt folosite în cel puțin un alt 

grup social sau cultură 

 

 

Knowledge and critical understanding of the world 

117 Poate explica semnificația conceptelor politice de bază, inclusiv democrația, libertatea, cetățenia, 

drepturile și responsabilitățile 

Bază 

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

119 Poate descrie practicile culturale de bază (de exemplu, obiceiurile alimentare, practicile de salut, 

modalitățile de adresare oamenilor, politețea) într-o altă cultură 

 

120 Poate reflecta critic asupra modului în care propria sa viziune asupra lumii este doar una dintre 

multele viziuni asupra lumii 

 

121 Poate evalua impactul societății asupra lumii naturale, de exemplu, în ceea ce privește creșterea 

populației, dezvoltarea populației, consumul de resurse 

 

122 Poate reflecta critic asupra riscurilor asociate cu daunele aduse mediului  

123 Poate explica natura universală, inalienabilă și indivizibilă a drepturilor omului Intermediar 

124 Poate reflecta critic asupra relației dintre drepturile omului, 

democrație, pace și securitate într-o lume globalizată 

 

125 Poate reflecta în mod critic asupra cauzelor profunde ale încălcărilor drepturilor omului, inclusiv 

rolul stereotipurilor și prejudecăților în procesele care conduc la abuzuri ale drepturilor omului 

 

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

127 Poate reflecta critic asupra simbolurilor religioase, ritualurilor religioase și utilizărilor religioase 

ale limbajului 

 

128 Poate descrie efectele propagandei în lumea contemporană  

129 Poate explica modul în care oamenii se pot păzi și proteja împotriva propagandei  

130 Poate descrie diversele moduri în care cetățenii pot influența politica Avansat 
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131 Poate reflecta critic asupra naturii în evoluție a cadrului drepturilor omului și a dezvoltării continue 

a drepturilor omului în diferite regiuni ale lumii 

 

132 Poate explica de ce nu există grupuri culturale care să aibă caracteristici inerente fixe  

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

134 Poate reflecta critic asupra modului în care istoriile sunt adesea prezentate și predate din punct de 

vedere etnocentric 

 

135 Poate explica economiile naționale și modul în care procesele economice și financiare afectează 

funcționarea societății 
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4. Ghidul RFCDC pentru implementare 

RFCDC conține, de asemenea, îndrumări care explică modul în care modelul conceptual și 

descriptorii la scară pot fi implementați în educația formală (Barrett și colab., 2018c). Acesta își 

propune să sublinieze numeroasele opțiuni și posibilități care pot fi utilizate pentru implementarea 

RFCDC, precizând avantajele și dezavantajele. Mai precis, orientările se concentrează pe: 

- modul de utilizare a cadrului în scopul revizuirii și dezvoltării curriculumului; 

- metodele pedagogice cele mai potrivite pentru predarea și învățarea celor 20 de competențe; 

- modul în care cadrul poate fi utilizat pentru evaluarea elevilor; 

- cum să se aplice cadrul folosind o abordare școlară întreagă pentru a încuraja dezvoltarea 

celor 20 de competențe; 

- modul în care educația profesorilor trebuie adaptată pentru a sprijini utilizarea cadrului în 

sistemele naționale de educație; 

- modul în care cadrul poate fi utilizat pentru a combate radicalizarea care duce la extremism 

violent și terorism. 
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CAPITOLUL 2. PROIECTUL CVS 

 

 

 

1. Context și nevoi 

În ultimele decenii, societățile europene s-au confruntat cu provocări semnificative (CoE, 2016): 

 declinul implicării cetățenilor în procesele și instituțiile democratice formale; 

 extinderea fluxurilor internaționale de imigranți și refugiați; 

  niveluri ridicate de infracțiuni motivate de ură, intoleranță, prejudecăți și discriminare față de 

grupurile etnice și religioase minoritare care trăiesc în Europa; 

 o creștere a grupurilor politice xenofobe din toată Europa și din lume; 

 amenințarea de securitate continuă reprezentată de radicalizarea violentă, extremismul și 

terorismul. 

Aceste circumstanțe și teme devin deosebit de relevante în discursurile zilnice din țările care 

se confruntă în prezent cu fluxul de mii de imigranți, precum Italia și Spania, și în alte țări europene, 

precum Bulgaria și România, unde dezbaterea se învârte în jurul modului de a limita relocarea 

imigranților din țările beneficiare, reducând astfel solidaritatea reciprocă în întreaga Europă. Aceste 

provocări prezintă serioase amenințări la adresa legitimității politice a instituțiilor democratice, a 

coeziunii sociale și a coexistenței pașnice, având implicații pentru menținerea și dezvoltarea valorilor 

europene precum democrația, egalitatea și drepturile omului. Această situație se opune viziunii unei 

societăți europene caracterizate prin pluralism, nediscriminare, justiție și solidaritate și afectează 

negativ oportunitatea de a privi diversitatea culturală ca o resursă. Mai mult, face mai dificilă 

identificarea acțiunilor zilnice care pot viza promovarea incluziunii sociale a persoanelor defavorizate 

(cum ar fi migranții și persoanele minoritare etnice). 

Confruntată cu această situație, este necesar ca țările europene să colaboreze activ în direcția 

unor societăți mai coezive, în care oamenii și mai ales tinerii - indiferent de mediul lor socio-

economic, religios sau etnic - să aibă șansa de a fi ascultați și de a reuși. Educația este unul dintre cele 

mai puternice vehicule pentru promovarea integrării sociale, îmbunătățind în același timp valorile 

democratice comune. 

CoE a comentat mult timp importanța dialogului intercultural pentru a construi un viitor 

comun bazat pe valorile europene (CoE, 2005, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016). Una dintre acțiunile 

cheie necesare pentru a consolida dialogul intercultural pentru a proteja și dezvolta drepturile omului, 

democrația și statul de drept este educația interculturală. După cum au relevat cercetările, practicile 

educaționale adecvate pot stimula angajamentul democratic, pot fi utilizate pentru a contracara 

prejudecățile și intoleranța față de alte grupuri și pentru a reduce sprijinul pentru extremismul violent. 

În acest context, reuniunea informală a miniștrilor educației ai Uniunii Europene (UE) cu 

comisarul Navracsics a adoptat „Declarația privind promovarea cetățeniei și a valorilor comune ale 

libertății, toleranței și nediscriminării prin educație” (Paris, 17 martie 2015, în continuare Paris 
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Declarație), definind obiective comune ale UE, cum ar fi „asigurarea faptului că copiii și tinerii 

dobândesc competențe sociale, civice și interculturale, prin promovarea valorilor democratice și a 

drepturilor fundamentale, a incluziunii sociale și nediscriminării, precum și a cetățeniei active”, 

„încurajarea educației a copiilor și tinerilor defavorizați, asigurându-ne că sistemele noastre de 

educație și formare răspund nevoilor lor ”și„ promovând dialogul intercultural prin toate formele de 

învățare în cooperare cu alte politici relevante și părțile interesate ”. Declarația de la Paris solicită 

eforturi reînnoite pentru a consolida predarea care promovează societăți incluzive prin educație. Este 

necesar să se bazeze pe contribuția pozitivă pe care o pot aduce copiii prin participare, reafirmând în 

același timp valorile fundamentale pe care se bazează democrațiile europene. Declarația de la Paris 

definește obiective comune pentru statele membre și îndeamnă UE să asigure schimbul de bune 

practici menite să asigure că copiii dobândesc competențe sociale, civice și interculturale, încurajând 

educația copiilor defavorizați și promovând dialogul intercultural.  

 

 

 

2. Obiectivele proiectului CVS 

În lumina acestor fenomene, activitățile care vizează creșterea cunoștințelor despre valorile 

europene și coexistența interculturală reprezintă o contribuție valoroasă la îmbunătățirea calității vieții 

în Europa. Proiectul CVS se bazează pe ideea că participarea la societățile democratice este esențială 

pentru a reduce impactul negativ al acestor tendințe și că tinerii trebuie încurajați să se gândească la 

problemele de mediu, sociale și economice care le afectează viața. 

Proiectul CVS implementează RFCDC al CoE în învățământul primar. Educația are un rol 

cheie în pregătirea indivizilor ca cetățeni democrați activi, care îi conferă capacitatea de a funcționa 

ca agenți autonomi capabili să aleagă și să-și urmărească propriile obiective în viață. 

Scopul general al Proiectului CVS este de a încuraja competențele democratice și 

interculturale atât ale cadrelor didactice, cât și ale elevilor în contextul școlii primare, bazându-se pe 

RFCDC al CoE. Obiectivele sale sunt: 

 sporirea accesului profesorilor la practicile de educație democratică și interculturală; 

 creșterea cunoștințelor profesorilor despre educația democratică și interculturală; 

 dotarea profesorii cu instrumente, tehnici și metode pentru promovarea și evaluarea 

competențelor democratice și interculturale ale elevilor; 

 să încurajeze dezvoltarea competențelor democratice și interculturale ale elevilor; 

 să împuternicească elevii care le oferă posibilitatea de a participa eficient la viața publică și la 

procesele de luare a deciziilor, făcându-și auzit vocea; 

 să promoveze implicarea elevilor cu migranți sau minorități, îmbunătățind accesul și participarea 

acestora în contextele școlare de viață. 
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3. Grupuri țintă ale proiectului CVS 

Apoi grupurile țintă imediate ale proiectului sunt profesorii și elevii a cinci școli primare 

europene situate în Bulgaria (Mezdra), Italia (Bagheria), Norvegia (Bergen), Spania (Vinaros) și 

România (Brașov).  

Beneficiarii direcți sunt aproximativ treizeci și cinci de profesori și două sute de elevi ai 

școlilor partenere. În special, activitățile proiectului CVS implică:  

 zece clase cheie (KC; două clase în fiecare școală parteneră) care în primul an al proiectului erau 

în clasa a treia; 

 aproximativ trei profesori pentru fiecare școală, dintre care unul acționează ca profesor de bază 

(CT); 

 aproximativ douăzeci și cinci de elevi în fiecare KC.  

Beneficiarii indirecți sunt alți profesori, elevi și membri ai personalului școlilor partenere, 

familiilor elevilor și comunităților locale din orașele în care se află școlile și CoE. 

După ce rezultatele proiectului sunt publicate online, beneficiarii indirecți suplimentari vor fi 

profesorii și elevii altor școli din Europa care aleg să implementeze cursul de formare CVS pentru 

profesori și curriculum-ul CVS pentru copii.  

 

 

4. Activitățile proiectului CVS 

Pentru a-și atinge obiectivele, s-au desfășurat o varietate de activități: 

 dezvoltarea, implementarea și testarea cursului de formare CVS pentru profesori; 

 dezvoltarea, implementarea și testarea Curriculumului CVS pentru copii; 

 dezvoltarea, implementarea și testarea aplicației CVS; 

 planificarea și implementarea studiului CVS; 

 două evenimente de formare comună pe termen scurt destinate cadrelor didactice:  

 primul eveniment de formare a vizat implementarea cursului de formare CVS; acest lucru 

a avut loc la Mezdra (Bulgaria), în martie 2019, și a implicat zece profesori; 

 al doilea eveniment de formare a avut ca scop implementarea unui program de formare 

axat pe curriculum-ul CVS pentru copii și utilizarea aplicației CVS; acest lucru a avut loc 

la Bagheria (Italia), în septembrie 2019, și a implicat zece profesori; 

- un schimb pe termen scurt de grupuri de elevi, menit să sporească colaborarea elevilor cu colegii 

din școlile partenere și să le permită să își împărtășească experiențele; aceasta va avea loc la 

Bergen (Norvegia), în mai 2021; 

- o serie de evenimente multiplicatoare la nivel local și transnațional, destinate diseminării 

rezultatelor intelectuale prevăzute de proiect; evenimentele locale vor avea loc în școlile 

partenere, în primăvara anului 2021, în timp ce conferința internațională va avea loc la Bergen, în 

perioada 3-4 iunie 2021. 

 

5. Organizații partenere ale proiectului CVS 

 Proiectul CVS se caracterizează prin sinergii între activități de educație, cercetare și inovare, 

prin utilizarea IT ca motor pentru îmbunătățirea sistematică a învățării și creșterea calității acțiunilor 

educaționale la nivelul școlii primare. Organizațiile partenere sunt trei universități publice, cinci școli 

primare publice, o organizație neguvernamentală și o casă de software (a se vedea Figura 1).
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Figura 1. Organizațiile partenere ale proiectului CVS
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Tabelul 1. Detalii despre organizațiile partenere 

Organizație Țară Oraș Website Persoane de contac 

Università degli Studi di 

Palermo 

Italia Palermo https://www.unipa.it/ Sonia Ingoglia (sonia.ingoglia@unipa.it) 

Alida Lo Coco (alida.lococo@unipa.it) 

Cristiano Inguglia (cristiano.inguglia@unipa.it) 

 

Universitetet I Bergen Norvegia Bergen https://www.uib.no/ Nora Wiium (Nora.Wiium@uib.no) 

 

University of Surrey UK Guilford https://www.surrey.ac.uk/  Martyn Barrett (m.barrett@surrey.ac.uk) 

Harriet Tenenbaum (h.tenenbaum@surrey.ac.uk) 

 

Secondary School "Ivan 

Vazov" 

Bulgaria Mezdra https://ivanvazov.com/  Vasilka Kolovska (vikolovska@gmail.com) 

Veneta Chobova (venirumenova@abv.bg)  

Borislava Ivancheva (borislava.ivancheva@abv.bg) 

 

Direzione D.S. "Giuseppe 

Cirincione" 

Italia Bagheria http://www.gcirincione.gov.it/  Maria Assunta D'Aleo (assia735@gmail.com) 

Rosanna Balistreri (rosannabali@libero.it)  

Giovanna Sciortino (giovannastefania.sciortino@posta.istruzione.it) 

 

Slettebakken Skole Norvegia Bergen https://www.bergen.kommune.n

o/omkommunen/avdelinger/slett

ebakken-skole  

Anita Shepherd (Anita.Shepherd@bergen.kommune.no) 

Henrik Skjerlie Daae (Henrik.SkjerlieDaae@bergen.kommune.no) 

Beathe-Kathrine Aasheim Moe (beathe-kathrine.moe@bergen.kommune.no) 

Kristine Myklebist (kristine.myklebust@bergen.kommune.no) 

 

Scoala Gimnaziala Nr. 9 

"Nicolae Orghidan" 

România Brașov http://scoala9bv.ro/scoala9/  Cornelia Melcu (corneliamelcu13@gmail.com) 

Maria Andrada Muntean (andra_muntean60@yahoo.com)  

Maria Magdalena Bordas (ungureanu_magda@yahoo.com) 

 

CEIP "Manuel Foguet" Spania Vinaros https://mestreacasa.gva.es/web/

manuelfoguet  

Silvia Blasco (silviablascobuch@gmail.com) 

Miriam Barrachina Peris (miriamiues@yahoo.es)  

Mercé Garreta Papaceit (mgarretap@msn.com) 

 

Associazione ISI onlus Italia Palermo http://www.isionlus.org/  Francesca Liga (ligaf@unime.it) 

Maria Grazia Lo Cricchio (locricchio4@gmail.com)  

Nicolò Iannello (nicojannello@libero.it) 

Marco Amici (marco.amici@uniroma2.it) 

 

Rodax  România București https://www.rodax.ro/  George Marina (george.marina@rodax.ro) 

Mihai Stoica (mihai.stoica@rodax.ro) 

https://www.unipa.it/
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mailto:alida.lococo@unipa.it
mailto:cristiano.inguglia@unipa.it
https://www.uib.no/
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https://ivanvazov.com/
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CAPITOLUL 3. FINALITĂȚILE CVS 

 

 

 

Pentru a atinge obiectivul general de a încuraja competențele democratice și interculturale 

(DI) ale copiilor și cadrelor didactice în contextul școlii primare, au fost dezvoltate și utilizate patru 

rezultate intelectuale conexe în cadrul proiectului CVS: (a) un curs de formare pentru profesori, (b) 

un curriculum pentru copii, (c) o aplicație pentru formatori și profesori și (d) un studiu științific. 

Punctele forte pe care se bazează ieșirile CVS cuprind: 

 un cadru teoretic puternic: implementează RFCDC al CoE în contextul învățământului școlar 

primar; 

 natura internațională și multidisciplinară a echipei de dezvoltare: include autorul principal al 

RFCDC, Martyn Barrett, șapte cercetători, doi formatori, cincisprezece profesori de școală 

primară, un planificator urban și doi tehnicieni IT, care provin din șase țări europene; 

 implicarea profesorilor și a copiilor în revizuirea rezultatelor CVS; 

 un sistem puternic de evaluare (predare și învățare) și evaluare (elev) bazat pe RCFDC; 

 integrarea IT în formare, curriculum și sistemul lor de evaluare și evaluare. 

 

Cursul de instruire CVS pentru profesori cuprinde o serie de activități reunite pentru a 

împuternici profesorii responsabili cu predarea Curriculumului CVS, prin dotarea acestora cu 

competențe DI. Este organizat în două programe, fiecare durând o săptămână. Activitățile 

programului de formare de două săptămâni promovează competențe (de exemplu, Deschiderea către 

alteritatea culturală, Abilități de gândire analitică și critică, Empatie, Flexibilitate și adaptabilitate) 

derivate din RFCDC al CoE. Universitatea din Palermo și-a coordonat dezvoltarea și implementarea 

în colaborare cu Associazione Identità, Sviluppo, Integrazione Onlus (ISI). 

Curriculum-ul CVS pentru copii reflectă o serie de activități care permit elevilor de 9-10 

ani să își exercite în mod activ competențele DI în școală și în comunitățile lor locale prin activități 

de regenerare urbană, făcându-și auzit vocea despre nevoile, punctele de vedere și visele lor în ceea 

ce privește cele mai apropiate spații „urbane” ale acestora. Se bazează pe ideea principală că copiii 

aparțin unor grupuri și comunități diferite și trebuie să își asume responsabilitatea fiecăruia dintre ei; 

adulții care au grijă de elevi trebuie să îi ajute să facă acest lucru. Adulții pot ajuta elevii să gestioneze 

această responsabilitate în mod adecvat, pornind de la contexte mai apropiate (de exemplu, școala) la 

alte contexte (de exemplu, orașul). Copiii nu sunt cetățenii viitorului - sunt deja cetățeni, iar vocile 

lor trebuie să fie auzite de factorii de decizie politică. Ei trebuie să fie protagoniști capabili să-și 

exprime nevoile, opiniile și visele despre spațiile urbane în dialog cu administrațiile locale. Pentru a 

face acest lucru, curriculum-ul CVS prevede implicarea factorilor de decizie locali care se ocupă de 

sectorul urban cu care elevii pot discuta propriile propuneri.  
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Curriculum-ul este un curs bienal care este predat în două module: (a) Modulul 1 „Vocile 

noastre pentru școlile noastre”, (b) Modulul 2 „Vocile noastre pentru orașele noastre”. Modulul 1 a 

fost dezvoltat conform unei abordări de învățare bazate pe proiecte și modulul 2 în conformitate cu o 

abordare de învățare bazată pe servicii. Ambele module sunt exprimate în cei cinci pași de Experiență, 

comparație, analiză, reflecție și acțiune și sunt predate pe tot parcursul unui an școlar. 

Curriculum-ul CVS prevede, de asemenea, un sistem de: 

- evaluarea predării și învățării, adică observarea și măsurarea eficacității unei activități 

specifice și a întregului program de studiu; 

- evaluarea gradului de competență al copiilor în competențele democratice și interculturale. 

Universitatea din Palermo și-a coordonat dezvoltarea și implementarea în colaborare cu ISI. 

Aplicația CVS este un instrument IT pus la punct pentru a permite supravegherea 

metodologică online a formatorilor și a cadrelor didactice în timpul implementării cursului CVS și, 

respectiv, Curriculumul CVS. 

Cele două funcții principale ale sale sunt de a oferi:  

- un „manual de utilizare” electronic pentru utilizarea cursului de formare CVS și a curriculumului 

CVS, 

- un instrument de evaluare și evaluare pentru formatori și profesori, precum și rezultate ale 

evaluării pentru cercetătorii CVS.  

Aplicația CVS funcționează pe desktop, laptop, tabletă și mobil și este accesibilă cu informații 

de conectare prin intermediul site-ului CVS: www.cvs-project.eu. 

RODAX este responsabil pentru dezvoltarea și gestionarea aplicației CVS. 

Studiul CVS cuprinde toate activitățile de cercetare ale proiectului CVS și are ca scop general 

testarea eficacității cursului de formare CVS, a curriculumului CVS și a aplicației CVS. Mai exact, 

studiul își propune să investigheze: 

- competențele DI ale profesorilor înainte și după cursul de formare, 

- competențe DI pentru copii înainte și după ce au fost învățați CV-ul Curriculum, 

- satisfacția profesorilor cu aplicația CVS, 

- cunoștințele, abilitățile și atitudinile părinților față de educația DI, precum și opiniile 

comunităților școlare despre educația DI. 

Universitatea din Surrey este coordonatorul activităților de cercetare CVS. 

Rezultatele CVS pot fi descărcate și consultate la următorul link: https://www.cvs-

project.eu/intellectual-output/ 
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