
          
 

Manualul Mentorilor GLOBE  

NOI COMPETENŢE PENTRU LOCURI DE MUNCĂ VERZI.  
FORMAREA PRIN JOC PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR TRANSVERSALE 
VERZI ÎN PROGRAMELE DE UCENICIE 

 

NOI COMPETENŢE PENTRU LOCURI DE MUNCĂ VERZI. 

FORMAREA PRIN JOC PENTRU DEZVOLTAREA 

COMPETENŢELOR TRANSVERSALE VERZI ÎN 

PROGRAMELE DE UCENICIE 

 
 

 

 

 

 

GLOBE Manualul Mentorilor 

 

AGENZIA FORMATIVA ULISSE 

  

 PROIECT GLOBE: 2017-1-RO01-KA202-037352 

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru această 

prezentare nu constituie o aprobare a conținutului care 

reflectă doar opinia autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la 

răspundere pentru orice util izare a informații lor conținute în 

aceasta .   



          
 

Manualul Mentorilor GLOBE  

NOI COMPETENŢE PENTRU LOCURI DE MUNCĂ VERZI.  
FORMAREA PRIN JOC PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR TRANSVERSALE 
VERZI ÎN PROGRAMELE DE UCENICIE 

Cuprins 

 

Glosar ..................................................................................................................................................... 3 

1. Introducere ........................................................................................................................................ 5 

1.1 Principalele obiective ale manualului ........................................................................................ 8 

1.2 Educația non - formală ............................................................................................................... 9 

1.3  Scenarii GLOBE ...................................................................................................................... 11 

2. Cadrul de competențe GLOBE ...................................................................................................... 13 

2 . 1  C o m p e t e n ț ă  :  c o n c e p t  ș i  m e t o d o l o g i e  .......................................................... 13 

2 . 2  C o m p e t e n ț e  v e r z i  ........................................................................................................ 15 

2 . 3  C a d r u l  c o m p e t e n ț e l o r  G L O B E  .......................................................................... 18 

2.3.1 Acțiune și plan .................................................................................................................... 20 

2.3.2 Dezvoltare personală.......................................................................................................... 23 

2.3.3 Mediu înconjurător ............................................................................................................ 25 

3 .  A b o r d a r e a  p r i n  M e n t o r a t  a  J o c u l u i  G L O B E  ................................................ 28 

3 . 1  B e n e f i c i i l e  a b o r d ă r i i  p r i n  M e n t o r a t  ............................................................ 29 

3 . 2  R o l u l  m e n t o r u l u i  ş i  a l  u c e n i c u l u i  .................................................................. 30 

3 . 3  A b o r d a r e a  j o c u l u i  G L O B E  .................................................................................. 32 

4 .  J o c u l  G L O B E  .................................................................................................................. 33 

4 . 1  C a r a c t e r i s t i c i l e  j o c u l u i  ..................................................................................... 33 

4.1.1 Direcția de joc ................................................................................................................. 33 

4.1.2 Metoda de joc .................................................................................................................... 33 

4.1.3 Tipologia jocului ............................................................................................................ 35 

4.1.4 Competenţe de joc .......................................................................................................... 36 

4.1.5 Jucătorii............................................................................................................................ 36 

4.1.6 Desfăşurarea jocului...................................................................................................... 36 

5 .  A n e x e  .......................................................................................................................................... 38 

 

 

 

 

 



          
 

Manualul Mentorilor GLOBE  

NOI COMPETENŢE PENTRU LOCURI DE MUNCĂ VERZI.  
FORMAREA PRIN JOC PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR TRANSVERSALE 
VERZI ÎN PROGRAMELE DE UCENICIE 

 

G l o sa r  

 

Ucenicia 

Instruire sistematică, de lungă durată ce alternează perioadele de la locul de muncă cu cele 

dintr-o instituție de învățământ sau centru de pregătire. Ucenicul este legat contractual de 

angajator și primește remunerație (salariu sau indemnizație). Angajatorul își asumă 

responsabilitatea de a oferi stagiarului instruire care să conducă la o ocupație specifică. 

(CEDEFOP, 2009).  

Competența 

Capacitatea de a aplica rezultatele învățării în mod adecvat într-un context definit (educație, 

muncă, dezvoltare personală sau profesională). (CEDEFOP, 2003).  

Învățarea bazată pe joc 

Învățarea bazată pe joc reprezintă utilizarea jocurilor cu obiective serioase ( obiective 

educaționale), ca instrumente care susțin procesele de învățare într-un mod semnificativ. Este 

cunoscută și sub denumirea de jocuri educative.  

Competențe verzi 

Competențele verzi sunt acele abilități necesare pentru a adapta produsele, serviciile și 

procesele la schimbările climatice și la cerințele și reglementările de mediu aferente. 

CEDEFOP definește competențele verzi ca “cunoștințele, abilitățile, valorile și atitudinile 

necesare pentru a trăi, a dezvolta și a susține o societate durabilă și eficientă din punct de 

vedere al resurselor” (Cedefop, 2012).   

Locuri de muncă verzi 

Națiunile Unite definește locurile de muncă verzi ca sectoare și locuri de muncă în care 

crearea de deșeuri și poluarea sunt reduse la minimum (UNEP et al., 2008). Organizația 

Internațională a Muncii include în definiția sa despre locurile de muncă verzi orice sector care 

are o amprentă asupra mediului mai mică decât media (ILO, 2012). Agențiile de statistică din 

întreaga lume își centrează de obicei definirea locurilor de muncă verzi pe definiția sectorului 

bunurilor și serviciilor de mediu. Distincția dintre locuri de muncă și competențe este 
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importantă deoarece dinamica de “ecologizare” a pieței forței de muncă în economie este și 

va fi complexă în viitor. Analiza competențelor oferă un nivel dezagregat pentru examinarea 

acestor dinamici.  

Economia verde 

Economia verde este una în care sunt luate în considerare legăturile vitale dintre economie, 

societate și mediu și în care transformarea proceselor de producție, a modelelor de producție 

și consum creează oportunități de angajare decente, promovează comerțul durabil, reduce 

sărăcia și îmbunătățește echitatea și distribuția veniturilor. O economie verde contribuie la 

reducerea deșeurilor, a poluării și la utilizarea resurselor, a materialelor și a energiei pentru a 

revitaliza și diversifica economiile.  

Sursa:http://www.unep.ch/etb/publications/Green%20Economy/GER%20brochure%20(norm

al).pdf 

Cunoașterea 

Rezultatul asimilării informațiilor prin învățare. Cunoașterea este corpul faptelor, principiilor, 

teoriilor și practicilor care sunt legate de un domeniu de studiu sau de lucru.  

Calificarea 

Termenul de calificare acoperă diferite aspecte: 

(a) Calificare formală: rezultatul formal (certificat, diplomă sau titlu) al unui proces de 

evaluare și validare, care se obține atunci când un organism competent stabilește că o 

persoană a obținut rezultate de învățare la standardele date și/sau deține competența 

necesară pentru a face o muncă într-un domeniu de activitate specific. O calificare 

conferă recunoașterea oficială a valorii rezultatelor învățării pe piața muncii și în 

educație și formare. O calificare poate fi un drept legal de a practica o meserie 

(OECD). 

(b) Cerințele postului: cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare pentru 

îndeplinirea sarcinilor specifice atașate unui post.  

Bazat pe Eurydice, 2006; European Training Foundation, 1997; OECD, 2007; ILO, 1998. 
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Cadrul de calificare 

Un instrument pentru dezvoltarea și clasificarea calificărilor (ex: la nivel național sau 

sectorial) în conformitate cu un set de criterii (ex: utilizând descriptori) aplicabile nivelurilor 

specificate ale rezultatelor învățării.  

Un cadru de calificare poate fi utilizat pentru: 

 A stabili standarde naționale de cunoștințe, abilități și competențe; 

 A promova calitatea educației; 

 A oferi un sistem de coordonare și/sau integrare a calificărilor și a permite 

compararea calificărilor prin raportarea acestora între ele; 

 A promova accesul la învățare, transferul rezultatelor învățării și progresul în învățare.  

European Commission, 2006a; OECD, 2007. 

Competență 

Capacitatea de a efectua sarcini și de a rezolva probleme. Cedefop; European 

Commission, (2006a). 

Învățarea bazată pe muncă 

Un aspect fundamental al formării profesionale – acesta este direct legat de misiunea 

învățământului profesional și tehnic de a ajuta elevii să dobândească cunoștințe, abilități și 

competențe esențiale în viața activă, la locul de muncă. European Commission (2013) 

 

1 .  I n tro d u ce re   

Acest manual a fost redactat în cadrul proiectului european “Noi competențe pentru locuri 

de muncă verzi. Formare bazată pe joc pentru a dezvolta competențe transversale verzi în 

programele de ucenicie” (GLOBE). Țările implicate în proiect sunt Italia, Irlanda, 

România, Spania și Regatul Unit.  

Potrivit mai multor documente consultate, armonizarea creșterii economice cu stabilizarea 

climei și cu crearea unui mediu durabil reprezintă o dublă provocare a economiei verzi. 

Cu toate acestea, politicile nu acordă suficientă atenție dimensiunii sociale a dezvoltării 
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durabile: implicații pentru ocuparea forței de muncă, formare și muncă decentă. 

Integrarea ecologizării în strategiile de ocupare a forței de muncă și a competențelor 

necesită parteneriate puternice între organizațiile publice, private și non-profit pentru a 

maximiza inovația și a gestiona fără probleme tranzițiile de la energia și locurile de 

muncă poluante la cele verzi (OECD, 2015). 

Multe companii deja consideră deficitul de personal calificat ca un obstacol în calea 

dezvoltării economice: această tendință va fi accentuată de schimbările demografice pe 

termen lung și nu numai din motive economice, este necesar să se intensifice eforturile 

pentru a se oferi instruire și calificare referitoare la mediu. Aaceste eforturi sunt, de 

asemenea, o condiție prealabilă importantă pentru ca Europa să își atingă obiectivele de 

mediu și climă (Cedefop și ILO, 2010; Cedefop, 2012). 

Putem defini competențele verzi ca „competențele pentru sustenabilitate, cunoscute și sub 

denumirea de competențe verzi, sunt abilitățile tehnice, cunoștințele, valorile și atitudinile 

necesare forței de muncă pentru dezvoltarea și susținerea rezultatelor durabile sociale, 

economice și de mediu, în afaceri, industrie și comunitate.” Raportul “Competențe verzi 

și inovație pentru creșterea incluzivă” (Cedefop, LEED și OECD, 2015) insistă în 

deficitul de competență verde evidențiat în 2012 și propune o structură de competențe 

verzi, care relevă necesitatea de a promova instruirea care acoperă următoarele categorii 

de competențe: 

Competențe tehnice și specifice: competențe vocaționale și tehnice bazate pe produse, 

tehnologii, servicii specifice și viabile în viitor, precum și abilități de conducere și 

planificare. 

Competențe generice interdisciplinare: competență cheie transformatoare: abilități de a 

reflecta, de a se implica, de a schimba, de a acționa și de a modela viitorul. 

Viziunile normative deschise reflecției. Obiectivele și orientarea valorică legate de viitor. 

Aspectele normative ale competențelor: dezvoltarea viziunilor, valorilor și preferințelor: 

responsabilitate, dreptate, solidaritate, toleranță.  

Având în vedere că economia verde este o zonă cu un potențial ridicat de creare de locuri 

de muncă, este necesar să se dezvolte anumite abilități, cunoștințe și competențe care să 

asigure tranziția ocupării și formare profesională la acest nou concept. Astfel, actorii 
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pieței muncii trebuie să definească competențe specifice care asigură utilizarea proceselor 

și tehnologiilor eficiente și să le integreze în afaceri și în comunitate.  

Proiectul dorește ca ucenicii să își dezvolte competențe verzi prin procesul de învățare 

bazat pe joc. Acesta este alcătuit din diverse elemente, inclusiv o sinteză și un raport final 

bazat pe rezultatele cercetărilor partenerilor, studii de caz și interviuri.  

Proiectul GLOBE dorește să contribuie nu numai la dezvoltarea eficientă a dimensiunii 

europene a educației, ci și la promovarea altor politici europene relevante, precum: 

mediu, inovare ecologică, competitivitate, creștere și dezvoltare durabilă.  

Acesta își propune să dezvolte și să stimuleze competențele verzi în programele de 

ucenicie pentru a ajuta ucenicii să introducă aceste competențe în procesele productive 

conform principiului managementului durabil al mediului și asigurând tranziția cu succes 

la economia verde.  

Astfel, proiectul GLOBE are o serie de obiective specifice, după cum urmează: 

 Răspunde la deficitul de competențe în economia verde; 

 Contribuie la actualizarea cadrului național de competențe , incluzând noi 

competențe pentru economia verde; 

 Îmbunătățește mecanismul de formare prin dezvoltarea și utilizarea resurselor 

inovatoare de învățare și formare (învățare bazată pe joc); 

 Relaționează cu dubla provocare a economiei verzi, realizând compatibilizarea 

creșterii economice cu stabilizarea climei și a amprentei durabile a mediului prin 

dezvoltarea competențelor verzi la ucenici; 

 Contribuie la dezvoltarea dimensiunii sociale a economiei verzi, promovând 

formarea și adaptarea pieței muncii la noile cerințe de protejare a mediului.  

Grupul țintă al proiectului GLOBE este reprezentat de ucenici, definiți ca “Cei care 

primesc o formare sistematică și de lungă durată prin combinarea pregătirii practice 

legată de formarea la locul de muncă (fie la companie, fie la școală) cu educația 

teoretică într-o instituție de învățământ sau într-un centru de instruire” (Comisia 

Europeană).  

Avantaje pentru grupul țintă: 
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- Își dezvoltă competențe verzi și contribuie la creșterea competitivă verde a 

afacerilor europene; 

- Obțin cunoștințe și competențe relevante privind economia verde.  

Pe lângă principalul grup țintă, rezultatul proiectului are alți beneficiari direcți și 

indirecți, adică alte colective care ar putea accesa și utiliza resursele de formare 

dezvoltate pentru a dobândi și a îmbunătății competențele pentru economia verde 

(studenți, formatori, lectori, profesioniști, etc.) 

 De asemenea, proiectul GLOBE își propune să creeze jocul GLOBE, în scopurile 

educaționale menționate mai sus. Teoria instruirii bazate pe joc ne spune că utilizarea 

acestor resurse pedagogice inovatoare (și, în același timp, tradiționale) îmbunătățește 

procesul de instruire, întrucât aduce competențele mai aproape de cursanți dintr-un alt 

punct de vedere și o altă perspectivă, acest model fiind util în special pentru 

dezvoltarea acelor competențe transversale (cum ar fi competențele cheie sau 

competențe sociale, personale, etc) împreună cu competențele tehnice. Mai ales acele 

competențe tehnice care au un conținut social puternic, cum ar fi, de exemplu, 

competențele verzi care depășesc dezvoltarea cunoștințelor și au ca obiectiv final 

impactul asupra societății.  

1.1 Principalele obiective ale manualului 

Acest manual este destinat mentorilor interesați să utilizeze jocuri la locurile lor de 

muncă. Acesta oferă informațiile necesare pentru a înțelege beneficiile educaționale 

ale jocului și pentru a învăța cum să îl folosești și este un ghid practic menit să 

furnizeze informații teoretice și practice.  

Manualul mentorilor este principalul instrument pentru o bună utilizare a jocului 

GLOBE.  

Scopul principal este de a oferi suport ucenicilor vulnerabili prin dezvoltarea unei 

relații semnificative. 

Manualul mentorilor GLOBE are ca scop sprijinirea mentorilor în formarea ucenicilor 

la locurile de muncă. Așadar, manualul va sprijini munca mentorilor și va îmbunătății 

procesul de pregătire al ucenicilor în companie și, astfel, mentorii ar putea susține mai 
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bine activitățile lor de mentorat, pentru că ei cunosc diferitele competențe pe care le-a 

obținut ucenicul prin joc și cum pot susține pregătirea practică.  

Pe scurt, acesta va fi instrumentul de care mentorii au nevoie pentru a aplica în 

condițiile de muncă teoria primită de ucenic.  

Obiectivele acestui manual sunt: 

 Ghidarea mentorilor în procesul de instruire; 

 Sprijinirea procesului de instruire la locul de muncă; 

 Încurajarea procesului de instruire practică continuă a ucenicilor; 

 Asigură transferabilitatea resurselor create în alte arii educaționale și medii de 

formare. 

 

1.2 Educația non - formală 

Educația non-formală constă într-o colecţie de practici educaționale care nu sunt 

incluse în sistemul formal de învățământ. Această ramură a educației promovează 

învățarea non-formală.  

Educația non-formală este un proces, care se traduce prin adaptare atentă la 

participanți și practici structurate care favorizează dezvoltarea personală, socială și 

profesională a oamenilor, în mod voluntar, întrucât învățarea informală este legată de 

ceea ce se poate învăța în timpul activităților din viața de zi cu zi (muncă, familie, 

timp liber, etc) fiind considerată învățare prin acțiuni. 

Învățarea informală și non-formală poate pregăti oamenii pentru înțelegerea unor 

concepte importante, precum incluziunea socială, anti-discriminarea și cetățenia 

activă și contribue la dezvoltarea lor personală.  

Mai mult, educația non-formală poate fi privită ca o abordare educațională care poate 

acționa în mod complementar cu sistemul educațional formal.  

Acest tip de educație oferă o valoare adăugată tinerilor, economiei și societății în ceea 

ce privește consolidarea capacității organizațiilor, sistemelor și instituțiilor. Se 

desfășoară într-o gamă variată de medii și se adresează grupurilor țintă și subiecților 

specifici.  



          
 

Manualul Mentorilor GLOBE  

NOI COMPETENŢE PENTRU LOCURI DE MUNCĂ VERZI.  
FORMAREA PRIN JOC PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR TRANSVERSALE 
VERZI ÎN PROGRAMELE DE UCENICIE 

Pentru mulți autori, educația non-formală este privită ca forma “ideală” a educației, 

mult mai bună din toate punctele de vedere decât educația formală. Aceasta a devenit 

parte a discursului internațional privind politica educațională la sfârșitul anilor ’60 și 

începutul anilor ’70. Poate fi privită ca fiind legată de conceptele de învățare recurentă 

și de-a lungul vieții.  

Patru caracteristici principale ar putea fi asociate educației non-formale: 

- Relevanța pentru nevoile grupurilor defavorizate; 

- Preocuparea pentru anumite categorii de persoane; 

- Concentrarea pe scopuri clar definite; 

- Flexibilitatea în organizare și metode. 

Unul dintre cele mai frecvente tipuri de educație non-formală este utilizare jocului. 

Jocurile au un rol important în cultura și societatea actuală. Oameni de toate vârstele 

joacă jocuri tot timpul, peste tot. Jocurile au devenit din ce în ce mai populare în 

educație, pregătire fizică și arte.  

Jocurile fac parte din cultura noastră. Oamenii învață și folosesc jocuri de la o vârstă 

fragedă și se joacă în diverse medii, pentru formare și învățare, divertisment și pentru 

dezvoltare socială. 

O parte centrală a educației prin jocuri este conceptul de cultură a jocurilor care 

include o înțelegere cuprinzătoare a acestora. Cunoștințele de bază legate de jocuri 

reprezintă familiarizarea cu diferitele secțiuni și proprietăți ale jocurilor, capacitatea 

de a percepe jocurile ca un fenomen cultural divers, capacitatea de a interpreta 

diferitele semnale pe care jocurile le dau și conștientizarea rolului jocurilor în actuala 

societate. 

Educația prin joc este un instrument și o metodă pentru consolidarea acestei 

competențe și pentru promovarea unei culturi pozitive a jocului. Pe măsură ce 

importanța culturală a jocurilor digitale crește continuu, există și o nevoie crescută de 

educație prin joc.  

Utilizarea jocurilor în predare și învățare are o istorie lungă și prestigioasă (poate din 

secolul XIX). Jocurile educaționale sunt o parte integrantă a programelor școlilor de 
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afaceri din zilele noastre, iar jocurile de masă, jocurile de rol și jocurile digitale sunt 

utilizate și de profesori/mentori în diferite medii din alte domenii.  

Utilizarea jocurilor în procesul de învățare (eng. gamification), adesea definită ca 

aplicarea elementelor de joc în situații sau medii non-joc, a apărut în aproape toate 

domeniile, în special în educație, studii informaționale, interacțiune om-calculator, 

adoptarea tehnologiei, durabilitatea gestionării proiectelor, sănătate și construirea 

comunității (implicare socială). De asemenea, este utilizată pe scară largă în cadrul 

corporațiilor pentru formarea angajaților sau îmbunătățirea performanței și pentru 

relațiile cu clienții (satisfacția clienților, branding și loialitate) în companii
1
.   

În general, utilizarea jocurilor în procesul de învățare descrie acele caracteristici ale 

unui sistem interactiv care urmărește să motiveze și să implice utilizatorii finali prin 

utilizarea elementelor și mecanismului de joc
2
.  

Utilizarea jocurilor în procesul de învățare este aplicată pentru a face sarcinile mai 

interesante, distractive și ușoare, determinând astfel schimbarea comportamentului și 

implicarea. De asemenea, poate fi folosit pentru a reaminti oamenilor să simplifice și 

să vizualizeze, să facă ceva mai social și mai participativ prin înlăturarea 

sentimentului de a te simți singur în a rezolva o sarcină și fiind o parte dintr-o 

comunitate.  

În cele din urmă, utilizarea jocurilor în procesul de învățare poate fi utilă în a permite 

colectarea datelor pentru monitorizare și comparare. Atât pentru un utilizator 

individual, cât și pentru o companie se pot obține date și o imagine de ansamblu 

asupra performanței.  

 

1.3  Scenarii GLOBE 

Așa cum am menționat mai sus, proiectul GLOBE își propune să creeze un joc util 

pentru a dobândi noi competențe în domeniile mediului, creșterii și dezvoltării 

durabile.  

                                                           
1
 Seaborn, Katie & Fels, Deborah. 2015. Gamification in theory and action: A survey. Human- Computer Studies 

74 (2015) 14–31 & Zichermann, Gabe & Cunningham, Christopher. 2011. Gamification by Design: 
Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps. O'Reilly Media, Inc. 
2
 Zichermann, Gabe & Linder, Joselin. 2010. Game-Based Marketing: Inspire Customer Loyalty Through 

Rewards, Challenges, and Contests. Wiley. 
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Jocul GLOBE este împărțit în 3 scenarii diferite care vor ajuta ucenicii să dezvolte 

aceste abilități și competențe verzi, precum și pe cele transversale. Aceste trei scenarii 

sunt: pământ, apă, aer și reprezintă trei aspecte diferite ale reutilizării și 

managementului resurselor. 

 Scenariul apă este axat pe gestionarea apei (reducere, consum, utilizare 

intensă, etc) în procesul productiv (veți afla despre activitatea de planificare, 

dezvoltare, distribuire și gestionare a utilizării optime a resurselor de apă în 

baza criteriilor de sustenabilitate); 

 Scenariul pământ este axat pe gestionarea deșeurilor (reducere, reciclare, 

reutilizare). În cadrul jocului puteți afla despre generarea deșeurilor solide, 

caracterizarea, minimizarea, colectarea, separarea, tratarea și eliminarea, 

precum și toată varietatea de soluții pentru reciclarea articolelor numite 

generic gunoi); 

 Scenariul aer este axat pe unele competențe verzi generice pentru gestionarea 

energiei la locul de muncă (consum eficient de energie, surse de energie 

alternative și regenerabile, eficiență energetică și economisire de energie, etc). 

Pe lângă competențele tehnice, legate de gestionarea durabilă a resurselor, de 

aspectele de mediu ale proceselor de producție, jocul GLOBE va permite 

utilizatorilor să dobândească competențe cheie sau personale (cele care ne ajută să 

facem) și competențe sociale (cele care ne ajută să fim).  

Ansamblul acestor competențe face posibilă dezvoltarea economiei verzi, 

garantând: 

 Prosperitatea economiei; 

 Calitatea mediului; 

 Justiția socială. 

Utilizatorii vor: 

- dezvolta înțelegerea și conștientizarea față de problemele mediul biofizic și 

importanța protejării acestuia, inclusiv interacțiunile și efectele umane (gândirea 

etică); 
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- defini și analiza o problemă și vor găsi o soluție eficientă într-un mod rapid și 

oportun, măsurând riscurile, resursele și timpul necesar într-un mod nou și 

original (soluționarea problemelor inovatoare); 

- alege opțiunile cele mai bune și mai solide dintre mai multe pentru a acționa și a 

atinge obiectivele în contexte organizaționale în care criteriile de eficiență și 

eficacitate nu exclud dimensiunea etică (luarea deciziilor); 

- rezolva într-un mod nou și original situații sau probleme în domeniul 

managementului mediului (creativitate); 

- schimba informații sau înțelegeri între indivizi, echipe, comunități sau organizații 

(schimb de cunoștințe).  

 

2 .  C ad r u l  d e  c o mp e te n țe  G L OB E   

Cadrele de competență sunt instrumente strategice pentru îmbunătățirea suplimentară a 

mediilor de formare, cât și mediului profesional și a angajabilității. Este necesară definirea  

unui cadru flexibil și adaptat al competențelor care să răspundă naturii transversale a 

economiei, societății și mediului. 

Competențele verzi reprezintă punctul de început pentru integrarea  sustenabilității pe piața 

forței de muncă. Capitalul social sustenabil este un aspect cheie al noilor modele socio-

economice. Acesta este în special important pentru cei care abia își încep formarea pentru 

intrarea pe piața muncii. Așadar, mediile de învățare bazate pe modele de muncă (formarea 

bazată pe muncă, ucenicia, etc.) sunt medii în care aceste competențe pot fi integrare ușor.  

Cadrul de competențe GLOBE reprezintă un prim pas. Deși propunerea noastră de 

competențe este născută dintr-o aproximare a nevoilor din mediul de lucru, ea poate fi totuși 

un punct de plecare și un punct de referință pentru inserția sa transversală în alte medii. 

2 .1  Co mp e te n ță  :  c o nc e p t  ș i  me to d o l og i e  

Termenul de „competență” înseamnă: Mobilizarea propriilor resurse (abilități, atitudini, 

cunoștințe, experiențe și valori) și pe cele ale mediului pentru rezolvarea eficientă și 

responsabilă a situațiilor și sarcinilor în diverse contexte.  

Competențele se referă la fiecare dintre următoarele trei categorii de abilități implicate în 

procesul de formare:  

o COGNITIVE: competențe care au în vedere cunoștințele, conceptele și ideile; 
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o PSIHOMOTORII: abilități legate de executarea acțiunilor, mai exact îndemânarea și 

abilitatea; și 

o AFECTIVE: Capacității legate de sentimente, emoții și atitudini. 

Abordarea bazată pe aceste trei componente ne oferă un model de organizare și clasificare a 

diferitelor conținuturi și obiective. Așadar, în definirea cadrului de competențe, vom distinge 

între:  

- cunoștințe – a cunoaște  

- competențe – a ști ce trebuie de făcut 

- atitudini – a fi 

Competența este consolidată prin practică, experiență și reflecție. De obicei, orice situație 

care trebuie rezolvată e diferită, deci un aspect cheie în acest caz este gândirea și acționarea 

strategică în fața situațiilor și sarcinilor prin: reflecție, planificare, evaluarea și rectificarea. 

În acest fel, atitudinile sunt foarte relevante; acestea sunt formele și predispozițiile la a 

confrunta situații și a duce la capăt procese. Atitudinile bune aduc calitate în realizarea 

sarcinii.  

UE pune un accent mai mare pe abilitatea de a inova, pe acceptarea inovării și asumarea 

riscurilor.  

În viață oamenii trebuie să aibă competențe, iar învățarea pe tot parcursul vieții ar trebui să 

contribuie la acest lucru: oferind instrumentele necesare, promovând practica reflectivă care 

să faciliteze transferul ulterior în diverse contexte. 

Odată ce am definit aceste concepte în domeniul educației și formării putem: 

• Să le promovăm în general: prioritizând anumite tipuri de activități care știm că favorizează 

și încurajează aceste tipuri de competențe în a putea fi puse în practică și a le face să apară în 

mod spontan. 

• Să le predăm în mod explicit: neasumând faptul că studenți dețin compentențe, ci oferindu-

le instrumentele și ajutându-i să reflecteze pentru a putea să se dezvolte. 

• Mentorat în procesul de dobândire de competențe: prin ajutor, feedback constant, suport și 

îndrumare personalizată. Este important de urmărit procesul de dobândire de competențe. 

•Monitorizarea dezvoltării: urmărind în ce măsură elevul are anumite competențe și în ce 

măsură este aplicată competența în contexte, domenii și situații noi. 
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2 . 2  Co mp e te n țe  v e r z i  

A existat o perioadă când se credea că doar anumite ocupații strâns legate de sectorul de 

mediu ar trebui să aibă „competențe verzi”. Cu toate acestea, angajamentul pentru o creștere 

sustenabilă a arătat că „verdele”(economia, ocuparea forței de muncă și competențele) 

necesită o prezență transversală în diverse tipuri de ocupații. 

Strategia verde ar trebui să se preocupe cu o abordare numită „triplul rezultat final” sau triplu 

bilanț (în engleză triple bottom line)
3
, care afirmă că cele trei valori care ar trebui să ne 

conducă către o economie verde sunt: 

1. Prosperitatea economică 

2. Calitatea mediului 

3. Justiția socială 

 

Triplu rezultat final 

 

 

 

Transformarea într-o economie verde nu o să creeze locuri de muncă, ci va schimba locurile 

de muncă deja existente. Este nevoie ca educația generală să acționeze pentru a crește 

conștientizarea legată de mediu înconjurător. 

„Uniunea Europeană este ferm angajată în dezvoltarea sustenabilă. Aceasta fiind principiul 

cheie al tuturor politicilor și acțiunilor implementate. UE țintește să creeze o societate bazată 

pe libertate, democrație,  și respect pentru drepturile fundamentale, încurajând totodată, 

egalitatea de oportunități și solidaritatea inter și intra generațională. Aceasta ar putea acționa 

pentru dezvoltarea sustenabilă a Europei bazată pe o creștere economică echilibrată și 

stabilitatea prețurilor, o economie socială de piață extrem de competitivă, care să țintească 

către angajare deplină, un nivel înalt de educație și progres social, și un înalt nivel de 

protecție și îmbunătățire a calității mediului”. 

                                                           
3
 World commission on environment and development - 1987 
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Un angajament pentru o dezvoltare sustenabilă implică o abordare holistică și coerentă  a 

unui set de probleme diverse și câteodată conflictuale care include: 

(a) cum generăm avere 

(b) cum putem îmbunătăți calitatea vieții, în special pentru cei care trăiesc în sărăcie 

(c) cum putem reduce substanțial emisiile de gaze cu efect de seră 

(d) cum putem conserva mediul 

(e) cum putem minimiza epuizarea resurselor naturale neregenerabile 

(f) cum evaluăm și echilibrăm „nevoile prezentului fără a compromite abilitatea 

generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”(definția dată de Brundtland 

Commission; WCED, 1987) 

Ne amintim cum integrarea competențelor TIC în cadrul ocupațiilor a fost un factor 

fundamental și cheie care nu era doar legat de productivitate și creșterea afacerilor cât și a 

capitalului uman. Aceasta a arătat necesitatea de a fi integrat transversal în toate 

ocupațiile, atât în cele în care TIC-urile reprezintă un element cu o valoare adăugată 

ridicată, cât și în cele în care fac diferența între un proces mai eficient sau nu.  

Acum este timpul competențelor verzi și a necesității ca acestea să fie integrate 

transversal în diferite programe de pregătire. Aceste competențe ar trebui să răspundă la 

următoarele aspecte cheie: 

- Trebuie să fie un avantaj competitiv pentru conceptul de dezvoltare sustenabilă; 

- Trebuie să se ocupe cu cerințele pieței: conștientizarea legată de mediu și politici 

pentru dezvoltarea sustenabilă. 

Am definit competențe verzi ca fiind „acele competențe necesare pentru adaptarea 

produselor, serviciilor, proceselor la schimbările de climă, precum și cerințele și 

reglementările legate de mediu”. Cedefop definește competențele verzi ca fiind 

„cunoștințele, abilitățile, valorile și atitudinile necesare pentru a, dezvolta și susține o 

societate sustenabilă și eficientă privind resursele și a trăi în aceasta”. 

Tranziția „verde” conduce inevitabil către schimbări structurale în piața forței de muncă și 

în ocuparea forței de muncă atât între ocupații cât și în cadrul acestora. Totuși, 

schimbările ocupaționale pot apărea la diferite rate și în moduri diferite fiind dependente 

de context, toate țările, de la cele sărace la cele bogate, de la cele mai puțin dezvoltate la 

cele foarte dezvoltate, cunosc importanța creșterii durabile pentru mediu. Astfel, politicile 
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privind piața muncii și competențele care susțin această dezvoltare vor fi o componentă 

de bază a strategiilor de creștere ecologică. 

 

Structura competențelor verzi 

 

Imaginea de sus prezintă diferitele tipuri de competențe  care contribuie la dezvoltarea 

competențelor verzi. Prin urmare, când vorbim de competențe verzi GREEN SKILLS, 

putem vorbi despre trei categorii diferite de competențe: 

1. Competențe tehnice, care sunt acele competențe legate de diferite sarcini în orice 

ocupație 

2. Competențe generice interdisciplinare, care sunt acele competențe legate de diferite 

zone transversale de cunoaștere necesare pentru orice ocupație; și 

3. Competențe normative, care sunt tot competențe transversale legate de viziunea și 

valorile necesare pentru a atinge obiectivele unei dezvoltări durabile. 

 

Structura acestor trei categorii este punctul de început al cadrului de competențe pentru 

proiectul GLOBE.  
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2 .3  Ca d ru l  comp e te n țe l o r  G L OB E  

Competențele verzi reprezintă punctul de început pentru integrarea sustenabilității în cadrul 

pieței muncii. Capitalul social sustenabil este un aspect cheie pentru noile modele economice. 

Acesta este în special important pentru cei care abia și-au început formarea pentru integrarea 

pe piața muncii. Așadar, mediile de învățare bazate pe modele de muncă (formarea bazată pe 

muncă, ucenicie, etc.) sunt medii în care aceste competențe pot fi ușor integrate. 

 

La momentul actual, modelele bazate pe responsabilitatea socială a întreprinderilor au inclus 

abordarea legată de mediu în managementul afacerii, o cale inițiată de standarde de mediu din 

companii. Astfel, este necesar să pășim cu un pas mai în față și să includem abilități de 

sustenabilitate în procesele de instruire, ținând cont de natura lor transversală, integrând apoi 

criteriile verzi în toate ocupațiile. 

 

Cadrul de competențe GLOBE este un prim pas în a realiza acest lucru. Deși propunerea 

noastră de competențe este născută dintr-o aproximare la nevoile din mediul de muncă, ea 

poate totuși să reprezinte un punct de plecare și un punct de referință pentru inserția sa 

transversală în alte medii. 

 

Tranziția verde duce inevitabil către schimbări structurale pe piața forței de muncă și 

ocuparea forței de muncă, atât între ocupații, cât și în cadrul lor. Deși schimbările 

ocupaționale pot avea loc la diferite rate și în diferite moduri depinzând de context, toate 

țările de la cele mai sărace la cele mai bogate, de la cele mai puțin dezvoltate economic, 

recunosc importanța creșterii sustenabile. Așadar, piața muncii și politicile legate de 

competențe care suporta această dezvoltare vor fi o componentă de bază a strategiilor de 

creștere ecologică. 

 

 

Început cu studiul nostru și interviurile aplicate către grupul țintă, am structurat competențele 

în trei categorii principale după cum urmează: 
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Competențe pentru acțiune și 

planificare 
 Competențe tehnice 

Competențe pentru 

dezvoltarea personală 
 

Competențe generice 

interdisciplinare 

Competențe pentru mediu  

Competențe transversale 

pentru a atinge o dezvoltare 

durabilă 

 

Următoarele diagrame reprezintă diferite tipuri de competențe și componentele fiecăreia. 
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În următoarele pagini o să găsiți toate competențele fixe, cunoștințele și atitudinile/valorile, 

divizate în categoriile mai sus menționate. 

 

2.3.1 Acțiune și plan 

Gestionarea  apei: A planifica, dezvolta, distribui și optimiza consumul resurselor de apă sub 

criterii de sustenabilitate. 

 

COMPETENȚE CUNOȘTINȚE ATITIDINI/VALORI 

 Abilitatea de a înțelege 

conceptul de apă; 

 Abilitatea de a înțelege 

ciclul apei în natură și 

componentele sale; 

 Abilitatea de a cunoaște 

procesele de utilizare a 

apei în mediul de lucru și 

de a propune 

îmbunătățiri pentru 

reducerea acesteia; 

 Abilitatea de a 

recunoaște impactul 

asupra mediului al 

consumului excesiv de 

apă și asupra economiei 

companiei; 

 Abilitatea de a  identifica 

zonele de la care are loc 

consumul excesiv de 

apă; 

 Abilitatea de a identifica 

datele privind factura de 

apă din mediul de lucru 

 Cunoașterea 

elementelor de bază 

despre apă (concept și 

utilizări); 

 Cunoașterea ciclului 

apei: componente și 

procese; 

 Cunoașterea tehnicilor 

și procedurilor de 

utilizare rațională a 

apei; 

 Cunoașterea metodelor 

și tehnicilor pentru 

calcularea consumului 

de apă; 

 Cunoașterea metodelor 

și tehnicilor de 

reducere a consumului 

de apă. 

 Gândire critică; 

 Comunicarea cu ceilalți; 

 Rezumarea și evaluarea 

datelor; 

 Observarea atentă a 

mediului; 

 Aplicarea criteriilor de 

bază pentru 

sustenabilitatea 

mediului; 

 Învățarea din experiență; 

 Comunicarea eficientă 

cu alte persoane 
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Gestionarea energiei: Planificarea, dezvoltarea, distribuirea și utilizarea optimă a resurselor 

energetice în baza criteriilor de sustenabilitate. 

 

 

COMPETENȚE CUNOȘTINȚE ATITIDINI/VALORI 

 Abilitatea de a înțelege 

conceptul de energie și de 

modele de management al 

eficienței energiei; 

 Abilitatea de a înțelege 

impactul producției și 

consumului de energie 

asupra mediului; 

 Abilitatea de a cunoaște 

sursa de energie utilizată 

în mediul de lucru; 

 Abilitatea de a înțelege 

utilizarea energiei în 

mediul de lucru; 

 Abilitatea de a identifica 

consumul de energie la 

locul de muncă și 

identificarea  zonelor unde 

poate fi redus; 

 Abilitatea de a identifica și 

a analiza datele facturii de 

energie al mediului de 

muncă. 

 Cunoașterea elementelor 

de bază despre energie 

(concept, utilizare diferită 

și tipuri de energie și 

eficiență energetică); 

 Cunoașterea modelelor de 

eficiență energetică; 

 Cunoașterea detaliilor și 

componentelor facturilor 

de energie în mediul de 

lucru. 

 Cunoașterea 

metodologiilor de 

evaluare a consumului de 

energie în mediul de 

muncă; 

 Cunoașterea metodelor și 

tehnicilor pentru 

eficientizarea utilizării 

energiei în mediul de 

lucru 

 Gândire critică; 

 Rezumarea și evaluarea 

datelor; 

 Observarea atentă a 

mediului; 

 Aplicarea criteriilor de 

bază pentru 

sustenabilitatea 

mediului; 

 Învățarea din experiență; 

 Comunicarea eficientă 

cu alte persoane. 
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Gestionarea deșeurilor: Tratarea deșeurilor și oferirea unei varietăți de soluții pentru 

reciclarea articolelor care nu aparțin gunoiului. 

 

COMPETENȚE CUNOȘTINȚE ATITIDINI/VALORI 

 Abilitatea de a înțelege 

conceptul de deșeuri (în 

general) și deșeuri 

generate în procesul de 

producție; 

 Abilitatea de a discerne 

diferitele tipuri de 

deșeuri generate în 

timpul procesului de 

lucru; 

 Abilitatea de a cunoaște 

conceptele de reducere, 

reutilizare și reciclare; 

 Abilitatea de a  înțelege 

diferitele proceduri de 

separare, valorificare și 

pregătire a deșeurilor; 

 Abilitatea de a discerne 

între diferitele tipuri de 

containere utilizate 

pentru colectare și de a 

înțelege utilitatea 

diferitelor tipuri de 

containere utilizate 

pentru colectarea 

separată. 

 Cunoașterea elementelor 

de bază despre deșeuri 

(concepte și tipuri); 

 Cunoașterea principiilor 

și teoriilor pentru 

gestionarea eficientă a 

deșeurilor (RRR); 

 Cunoașterea elementelor 

de bază privind tratarea 

deșeurilor (separat, 

recuperare și pregătire). 

 Cunoașterea 

reglementărilor și 

procedurilor privind 

eliminarea deșeurilor. 

 Rezumarea și 

evaluarea datelor; 

 Observarea atentă a 

mediului; 

 Aplicarea criteriilor de 

bază pentru 

sustenabilitatea 

mediului; 

 Includerea criteriilor 

de durabilitate în 

utilizarea materiilor 

prime; 

 Comportament etic. 
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2.3.2 Dezvoltare personală 

Moduri inovative de rezolvare a unei probleme: Definirea și analizarea unei probleme și 

găsirea unei soluții eficiente într-un mod rapid și în timp util, măsurând riscurile, resursele și 

timpul necesar într-un mod nou și original. 

 

COMPETENȚE CUNOȘTINȚE ATITUDINI/VALORI 

 Abilitatea de a identifica 

opțiuni inovatoare pentru 

rezolvarea unei probleme 

și evaluarea punctelor 

forte și punctelor slabe 

ale fiecărei opțiuni; 

 Abilitatea de a regândi 

modul în care se fac 

lucrurile; 

 Abilitatea de a folosi 

metode logice și 

inovatoare pentru 

organizarea și analizarea 

informațiilor; 

 Abilitatea de a oferi 

soluții; 

 Abilitatea de a accesa și 

aplica cunoștințe și 

abilități din interiorul și 

din afara organizației; 

 Abilitatea de oferi  

strategii alternative; 

 Abilitatea de adaptare la 

circumstanțe în 

schimbare; 

 Abilitatea de a fi 

adaptabil și flexibil în 

 Cunoașterea teoriei de 

bază despre luarea 

deciziilor; 

 Cunoașterea 

metodologiilor și 

procedurilor de 

susținere a luării 

deciziilor; 

 Cunoașterea diferitelor 

posibilități în 

transformarea pas cu 

pas a situațiilor critice 

standard în activitatea 

lor de zi cu zi bazată pe 

planificare, raționament 

și inovație. 

 Planificare și 

raționament; 

 Gândire critică; 

 Rezumarea și evaluarea 

datelor; 

 Învățarea din experiență; 

 Comunicarea eficientă 

cu alte persoane. 
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provocarea ideilor, 

căutarea soluțiilor și 

rezolvarea problemelor. 

 

Luarea deciziei: Alegerea celor mai bune și mai solide opțiuni din mai multe opțiuni posibile 

pentru a acționa și a atinge obiectivele în contexte organizaționale unde criteriile de 

eficacitate și efectivitate nu includ dimensiunea etică. 

 

COMPETENȚE CUNOȘTINȚE ATITUDINI/VALORI 

 Abilitatea de a identifica 

scopul deciziilor și 

abilitatea de a reduce 

deciziile mai complicate 

la pași simpli; 

 Abilitatea de a identifica 

principiile pentru a judeca 

alternativele și a evalua 

fiecare alegere în funcție 

de consecințele sale; 

 Abilitatea de a evalua 

riscul implicat și de a 

decide în ceea ce privește 

valoarea acestuia; 

 Abilitatea de a asuma 

responsabilitatea pentru 

propria decizie; 

 Abilitatea de a determina 

cea mai bună alternativă 

și abilitatea de a evalua 

rezultatul deciziei luate. 

 Cunoașterea teoriei de 

bază pentru luarea 

deciziilor; 

 Cunoașterea tehnicilor 

și proceselor de luare a 

deciziilor, inclusiv 

dimensiunea etică a 

procesului; 

 Cunoașterea 

metodologiei pentru a 

determina cea mai bună 

alternativă; 

 Cunoașterea 

instrumentelor de 

evaluare a rezultatului 

deciziei. 

 Gândire critică; 

 Analiză și planificare; 

 Gestionarea timpului; 

 Determinare; 

 Gândire etică; 

 Management 

multicultural; 

 Apreciere și evaluare 

 

Creativitate: Rezolvarea într-un mod nou și inovativ situații și probleme în domeniul 

gestionării mediului. 

COMPETENȚE CUNOȘTINȚE ATITUDINI/VALORI 
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 Abilitatea de a identifica 

problemele și a oferi noi 

soluții; 

 Abilitatea de a identifica 

diferite puncte de vedere: 

a pune întrebări, a explora 

opțiuni, a solicita 

feedback; 

 Abilitatea de a aborda 

provocările în mod 

creativ (gândire în afara 

cutiei); 

 Abilitatea de a căuta 

conexiuni surprinzătoare, 

fiind deschis, căutând și 

aplicând cunoștințe dintr-

o varietate de domenii; 

 Abilitatea de a încuraja 

indivizii și echipele în a 

genera noi idei; 

 Abilitatea de a facilita 

colaborarea între grupuri 

de oameni pentru a oferi 

soluții inovative. 

 Cunoașterea 

elementelor de bază 

privind creativitatea 

(concept și abordare); 

 Cunoașterea 

instrumentelor și 

metodologiilor pentru 

a promova modalități 

noi și originale de a 

răspunde la un anumit 

context sau la o 

anumită problemă 

complexă 

 Gândire critică și etică; 

 Gestionarea 

informațiilor 

importante; 

 Abordare 

multidisciplinară; 

 Învățarea din 

experiență; 

 Comunicarea eficientă 

cu alte persoane 

 

2.3.3 Mediu înconjurător 

 

Gândire etică: Dezvoltarea conștientizării, înțelegerii și cunoașterii față de mediul biofizic și 

față de problemele acestuia, inclusiv interacțiunile și efectele umane. 

COMPETENȚE CUNOȘTINȚE ATITUDINI/VALORI 

 Abilitatea de a 

recunoaște  existența 

unui eveniment la care 

trebuie reacționat; 

 Abilitatea de a raționa 

 Cunoașterea 

elementelor de bază 

despre etică; 

 Cunoașterea 

elementelor de bază 

ale metodei și tehnicii 

 Gândire critică; 

 Angajament social; 

 Învățarea de la alții; 

 Observarea atentă a 

mediului; 

 Grija pentru ceilalți; 
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logic, de a evita erorile 

și inconsecvențele 

pentru a clarifica și a 

analiza conceptele și a 

construi și evalua corect 

anumite argumente și 

poziții; 

 Abilitatea de a asuma 

propria responsabilitate 

pentru generarea o 

soluție etică pentru o 

anumită situație; 

 Abilitatea de a 

contracara forțele 

contextuale care ar 

putea face un individ să 

nu acționeze într-un 

mod etic; 

 Abilitatea de a-ți oferi 

angajamentul privind 

principiile dezvoltării 

durabile pentru a servi 

comunitatea, pentru a 

respecta mediul și 

pentru a proteja 

generațiile viitoare. 

de luare a deciziilor. 

 Cunoașterea 

metodelor de 

dobândire a 

cunoștințelor de bază 

necesare raționării 

logice; 

 Cunoașterea tehnicilor 

și procedurilor de 

evaluare etică a 

oricărei decizii; 

 Cunoașterea 

elementelor de bază 

despre dezvoltarea 

durabilă și implicațiile 

etice ale acesteia în 

societate. 

 Viziune spre viitor; 

 Concentrarea pe noile 

generații; 

 Rentabilitatea 

responsabilității. 

 

Împărtășirea cunoștințelor: Împărtășirea informațiilor sau înțelegerii între persoane, echipe, 

comunități sau organizații. 
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COMPETENȚE CUNOȘTINȚE ATITUDINI/VALORI 

 Abilitatea de a identifica, 

genera, împărtăși, păstra 

și  amplifica cunoștințele; 

 Abilitatea de a identifica 

și a păstra cunoștințe 

pentru a le îmbunătăți 

 Abilitatea de a aprecia 

valoarea împărtășirii în 

mod corespunzător a 

cunoștințelor și a 

informațiilor și 

participarea în activități 

care încurajează și 

facilitează împărtășirea de 

informații; 

 Abilitatea de a căuta idei 

care să îmbunătățească 

cunoștințele și capacitatea 

de informare din partea 

echipelor și colegilor. 

 Abilitatea de a comunica 

succint și eficient și a 

înțelege riscul care îl 

presupune o comunicare 

precară 

 Abilitatea de a căuta 

oportunități pentru a te 

conecta și învăța de la  

grupuri/din cadrul 

organizației. 

 Cunoașterea 

principalelor 

metodologii și scheme 

ale împărtășirii de 

cunoștințe; 

 Cunoașterea a cum se 

poate evalua valoarea 

împărtășirii de 

cunoștințe; 

 Cunoașterea tehnicilor 

de îmbunătățire a 

cunoștințelor; 

 Cunoașterea de bază a 

comunicării eficiente; 

 Cunoașterea 

elementelor de bază 

pentru crearea de 

conexiuni. 

Comunicare; 

Angajament social; 

Învățarea de la alții; 

Networking (crearea de 

conexiuni); 

Participare activă; 

Colaborare; 

Angajament în cadrul organizației 

/ Comunității. 
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3 .  A bo r da r e a  p r i n  M en to ra t  a  Jo c u l u i  GL OB E  

Mentoratul se referă în principiu la a ajuta oamenii să se dezvolte într-un mod mult 

mai eficient. Este o relație menită să creeze  încredere și să sprijine ucenicul , astfel 

încât acesta să poată prelua controlul asupra propriei dezvoltări și asupra propriei 

munci. 

Există numeroase definiții și descrieri ale mentoratului . Majoritatea dintre ele 

implică concepte precum ghidarea, susținerea, consilierea și planificarea carierei.  Ca 

de exemplu: 

„Mentoratul implică ascultarea cu empatie, schimbul de experiență (de obicei 

reciproc), prietenia profesională, dezvoltarea perspectivei prin reflecție, a fi un bun 

ascultător și a încuraja.” (David Clutterbuck) 

„Mentoratul este o relație pe termen lung care răspunde unei nevoi  de dezvoltare, 

ajută la îmbunătățirea potențialului deplin, de care beneficiază toți partenerii: 

mentor, ucenic și organizație.” (Suzanne Faure)  

„Scopul mentoratului este să sprijine și să încurajeze oamenii să își gestioneze 

propria învățare pentru a-și maximiza potențialul, a-și dezvolta abilitățile, a-și 

îmbunătăți performanța și a deveni persoana care doresc să fie.” (Eric Parsloe)  

Mentoratul unu la unu ar trebui să fie o relație pozitivă de dezvoltare, care este 

condusă în primul rând de către ucenic, prin care acesta îşi poate asuma 

responsabilitatea pentru propria dezvoltare. Mentorul ar trebui să acționeze ca un 

ghid, susținător, receptor și, uneori, ca un model de rol/exemplu. Această formă de 

îndrumare creează un parteneriat confidențial între două persoane, una în mod 

normal mai în vârstă și mai experimentată decât cealaltă, bazată pe înțelegere și 

încredere. Scopul principal al mentoratului este de împărtăşi şi a transmite  

cunoștințe, capacitate și încredere în sine ucenicului, deşi este adesea descris ca o 

relație de învățare care se desfăşoară în două sensuri, care oferă feedback și 

oportunități de reflecție atât pentru mentor cât și pentru discipol . 

Mentoratul nu este același lucru cu instruirea, predarea sau antrenarea, iar un mentor 

nu trebuie să fie un instructor calificat sau un expert în rolul pe care îl joacă. 
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Ucenicii au nevoie să poată asculta și să pună întrebări care să-l determine pe mentor 

să identifice cursul acțiunilor pe care trebuie să  le facă în ceea ce privește propria 

dezvoltare. 

3 .1  B e n e f i c i i l e  a bo r dă r i i  pr i n  M e n to ra t   

Există mai multe avantaje ale mentoratului, aici fiind prezentate doar câteva dintre 

acestea: 

1. Pentru ucenic: 

 Dezvoltare privind progresul/avansarea în carieră şi în luarea deciziilor 

 Strategii în cazul unei relaţii sau situaţii dificile la locul de muncă  

 Aptitudini interpersonale şi profesionale  

 O mai bună înțelegere a modului de funcţionare a lucrurilor  

 Echilibrarea oportunităților de muncă şi carieră  

 Creşterea încrederii în sine 

 Îmbunătăţirea înţelegerii a ceea ce este potrivit pentru propria persoană  

 

2. Pentru mentor: 

 Aptitudini de management personal 

 Capacităţi de leadership 

 Aptitudini de a-i dezvolta pe alţii  

 Satisfacţia şi împlinirea personală  

 A dărui înapoi 

 Noi cunoştinţe şi idei 

 Reţea (relaţionare)/ colaborare/ punct de contact  

 Abilităţi de negociere şi gestionare a relaţiilor  

 Îmbunătăţirea auto-percepţiei şi înţelegerii.  

 

3. Pentru organizaţie: 

 Îmbunătăţirea relaţiilor 

 Creşterea moralului şi motivaţiei personalului 

 Îmbunătăţirea planificărilor viitoare  

 Dezvoltarea eficientă a leadership-ului 

 Un instrument de promovare a schimbărilor culturale  

 Reducerea cifrei de afaceri a personalului  
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 Un mecanism de susținere a grupurilor subreprezentate și de demonstrare 

a angajamentului organizației față de diversitate  

 Deprinderea şi transferul abilităţilor de la o generaţie la alta.  

3 .2  Ro l u l  me n to r u l u i  ş i  a l  uc e n i c u lu i  

Rolul mentorului este acela de a-l ajuta pe elev să găsească propriile soluții la 

problemele și provocările pe care acesta doreşte să le abordeze. Ar trebui ca 

mentorul să aibă sarcina de a se întâlni  în mod regulat cu ucenicul, iar mentorul ar 

trebui să încurajeze ucenicul să preia rolul principal în conducerea comunicării , prin 

organizarea ședințelor și planificarea subiectelor care urmează să f ie discutate. Este 

util atât pentru mentori, cât și pentru ucenici să aibă obiective clare pentru fiecare 

întâlnire. 

Mentorii pricepuţi vor juca o serie de roluri diferite în cadrul unei relații de 

mentorat, ajustându-și abordarea pentru a-și maximiza utilitatea pentru ucenic. 

Un mentor este de obicei o persoană mai în vârstă  și mai experimentată, care este 

dispusă să împărtășească propriile sale experiențe privind succesele şi eşecurile la 

locul de muncă și cunoașterea modului în care organizația funcționează cu un coleg 

mai puțin experimentat. Un mentor poate oferi sfaturi și poate oferi îndrumări bazate 

pe cunoștințe și experiență personală. De asemenea, aceştia vor pune de întrebări 

care ar putea convinge discipolii să ia în considerare ce pot face ei pentru a-și 

îndeplini obiectivele. Mentorul nu trebuie să-i spună ucenicului cum să abordeze 

problemele. 

Tipurile de abordări pe care le folosesc mentorii pot include:  

 Asistenţă privind clarificarea şi stabilirea unor obiective de carieră realiste  

 Oferirea de sugestii şi ajutor ucenicului în explorarea de căi diferite  

 Concentrarea pe abilități particulare și ajutor în găsirea oportunităților de 

practică  

 Împărtăşirea experienţelor şi exemplelor din propria carieră/viaţă 

 Ascultarea cu o minte deschisă  

 Indicarea unor contacte, resurse şi reţele utile.  

O caracteristică importantă al unui mentor este capacitatea de a identifica cea mai 

apropriată sursă de sprijin de care are nevoie ucenicul și de a putea să îi ofere 

acestuia un ajutor suplimentar sau alternativ, dacă este cazul, în situaţia în care  acest 

lucru nu poate fi asigurat de această relație de mentorat. 
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Constatăm că mentorii eficienţi sunt: 

 Empatici 

 Deschişi la minte 

 Flexibili în legătură cu cel mai bun mod de abordare a lucrurilor 

 Dispuşi să provoace şi să fie provocaţi  

 Dornici să asculte ce are de spus ucenicul  

 Dispuşi să vorbească deschis şi onest cu ucenicul  

 Interesaţi de oameni 

 Accesibili/ uşor de abordat  

 

Cu alte cuvinte, unui mentor i se poate cere să-şi asume diferite roluri: 

 

 

 

De asemenea, ucenicii pot adopta diferite roluri pentru a-și maximiza învățarea și 

pentru a profita la maximum de sprijinul oferit de mentorul lor. Un ucenic trebuie 

să-și cunoască bine mentorul și, pe parcursul mai multor discuții, ar trebui să fie în 

măsură să-i identifice punctele forte, cunoștințele de specialitate și abilitățile la 

nivel înalt. 

Ucenicii ar trebui să își demonstreze angajamentul față de relație  prin:  
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 stabilirea unor obiective clare și inteligente pentru relație;  

 să fii activ în relație; 

 respectarea angajamentelor luate; 

 solicitarea sfaturilor mentorului;  

 ascultarea cu atenție;  

 a răspunde (și a acționa) la feedback; 

 respectarea confidențialității; 

 rămânând deschiși la idei noi și fiind receptivi la sugestiile mentorului.  

  

3 .3  Ab o rd a r ea  jo cu l u i  GLOB E   

Jocul GLOBE ajută la dezvoltarea şi utilizarea următoarelor abordări pedagogice:  

 INVĂŢARE INTEGRATĂ: este o teorie a învăţării care descrie o trecere prin 

lecţii integrate care ajută elevii/ucenicii să facă conexiuni de -a lungul 

curricumului; 

 INVĂŢARE PE BAZĂ DE ANCHETĂ: este o formă de învățare activă care 

începe prin a pune întrebări, probleme sau scenarii - mai degrabă decât simpla 

prezentare a faptelor consacrate sau portretizarea unui drum lin către 

cunoaștere; 

 STUDII DE CAZ: o metodă de cercetare care implică o privire amănunţită,    

aprofundată și detaliată a unui subiect de studiu (cazul), precum ș i condițiile 

contextuale aferente; 

 REZOLVAREA PROBLEMEI:  constă în utilizarea metodelor generice sau ad-

hoc într-o manieră ordonată pentru a găsi soluții la probleme;  

 MUNCĂ DE CERCETARE:  găsirea datelor relevante care există deja, spre 

deosebire de colectarea în baza propriei cercetări. Deși este posibil să nu se 

poată răspunde la anumite întrebări, munca de cercetare vă poate oferi 

informații utile pentru a rezolvarea unei probleme. 

 

Mentorii îi vor ajuta pe ucenici  să-și găsească abordarea preferată, cea mai utilă 

pentru scopul jocului. 
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4 .  J o cu l  GL OB E  

Teoria instruirii pe bază de joc ne spune că utilizarea acestor resurse pedagogice 

inovatoare (și, în același timp, tradiționale) îmbunătățește procesul de instruire, 

deoarece aduce competențele și abilitățile mai aproape de cursanți dintr -un alt punct 

de vedere și perspectivă,  acest model fiind util în special pentru dezvoltarea acelor 

competențe mai transversale (cum ar fi competențele cheie, sau sociale, personale, 

etc.), împreună cu competențele tehnice. Mai ales acele competențe tehnice care au 

un conținut social puternic, cum  ar fi, de exemplu, competențele verzi  care depășesc 

dezvoltarea cunoștințelor și au ca obiectiv final un impact asupra societății . 

JOCUL GLOBE este un fel de joc “Mind-Fight” (cunoscut și sub numele de “Brain-

Ring”), care este popular în țările Europei de Est  

(https://en.wikipedia.org/wiki/Protmušis). 

Cel mai important obiectiv al jocului este de a distra și de a permite jucătorilor să 

dobândească cunoștințe, abilități și competențe ecologice.  

 

4 .1  Ca ra c te r i s t i c i l e  j o c u l u i  

În paginile următoare veți găsi câteva informații despre caracteristicile jocului 

GLOBE, dar și reguli și sfaturi. 

 

4.1.1 Direcția de joc 

Jucătorii vor juca fără prea multă îndrumare, cu excepția a două componente: 

norocul și gestionarea diferitelor elemente. Ei vor juca singuri, fără îndrumător și 

ajutor. În acest fel, jucătorii vor trebui să folosească toate aceste aptitudini 

transversale (rezolvarea inovatoare a problemelor, creativitatea, luarea deciziilor) 

pentru a termina diferitele teste și a transmite întrebările, precum și pentru a concura 

sau a coopera cu ceilalți jucători și sau pentru a influența ceilalți jucători. Gazda 

jocului este o persoană care conduce jocul și supraveghează respectarea regulilor 

jocului.  

 

4.1.2 Metoda de joc 

Jocul are mai multe componente esențiale:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Protmušis
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1. UN ZAR: zarurile determină progresul jucătorilor de pe tablă. Este elementul 

"norocos" care influențează rezultatul jocului. Acesta poate fi folosit ca un avantaj sau 

dezavantaj, și jucătorii trebuie să acționeze pentru a controla acea parte a norocului. 

Ei sunt capabili să se mute în orice direcție pentru a ajunge la pătratul pe care îl 

doresc, să concureze cu ceilalți jucători sau chiar să împiedice jocul lor. 

2. O TABLĂ DE JOC: aceasta are un cerc comun pentru toate cele trei scenarii, inclusiv 

pătrate colorate care corespund fiecărui scenariu: verde pentru Pământ, galben 

pentru Aer și albastru pentru Apă. Jucătorii pornesc de la cercul din mijloc. În 

acest fel ei sunt capabili să treacă din pătrat în pătrat. Când cad pe caseta 

corespunzătoare, aceștia trebuie să ridice cardul indicat pe ea. Poate fi o întrebare, un 

mini-game sau un card norocos.  

 

3. PATRU PIONI: culori diferite, câte unul pentru fiecare echipă. 

4. UN CRONOMETRU SAU CLEPSIDRĂ 

5. CARTONAȘE: există două tipuri de cartonașe 
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- 300 de cartonașe cu Întrebări  (câte 100 pentru fiecare scenariu): conțin 

întrebări teoretice la care participanții trebuie să răspundă. Pentru 

fiecare întrebare primesc un punct premiu. 

- Cartonașe Norocoase: acestea conțin elemente norocoase. Ele pot 

reprezenta o șansă sau un risc. Spre exemplu : 

I. Ele determină dacă puteți juca în cooperare cu un alți jucători sau 

concura cu aceștia; 

II. Poți schimba întrebarea. 

Nu poți folosi sau alege o carte norocoasă în prima rundă. Pentru a o 

folosi trebuie să ai cel puțin un punct.  

6. MINI JOCURI: 18 mini jocuri, câte 6 pentru fiecare scenariu, care se găsesc 

în Ghidul jocului 

7. PREMII: fiecare răspuns corect la o întrebare este egal cu un premiu și fiecare 

joc sau test care este trecut este egal cu 2 premii.  

8. PATRU MINI-PANOURI CÂȘTIGĂTOARE: câte unul pentru fiecare echipă, 

conținând trei rânduri de 10 simboluri, care corespund fiecăruia din cele 3 scenarii. 

9. GHIDUL JOCULUI: o broșură care conține descrierea componentelor jocului și 

regulile acestuia precum și cele 18 mini jocuri cu soluțiile lor. 

 

4.1.3 Tipologia jocului 

Veți găsi două tipuri de exerciții prin care jucătorii vor obține cele mai multe 

competențe tehnice:  

➡ Întrebări: Întrebările au legătură cu cunoștințele corespunzătoare privind  

competențele tehnice. Jucătorii au 60 de secunde pentru a răspunde la fiecare 

întrebare. 

➡  Mini-jocuri sau teste: Pe lângă întrebări există o serie de teste sau jocuri, legate 

de cunoștințe teoretice care implică/presupun dezvoltarea abilităților personale. 

Jucătorii au 120 de secunde pentru a le rezolva. 

 Jocul GLOBE  este un joc competitiv. Jucătorii/echipele vor concura pentru a 

câștiga cât mai multe premii și pentru a termina cele trei scenarii.  

Dar, folosind „cartonaşele norocoase”, pot coopera cu alți jucători sau pot provoca 

alți jucători/ echipe. Acest lucru este posibil cu cartonaşul "COOPERARE" sau 
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"COMPETIŢIE". De asemenea, pot utiliza şi cartonaşul norocos  "SCHIMBĂ 

ÎNTREBAREA", odată ce au auzit-o. Aceste cartonașe  pot fi păstrate  și folosite 

oricând în timpul jocului, în funcţie de nevoia posesorului. Odată ce cartonașele au 

fost folosite, jucătorii trebuie să le pună înapoi în pachetul de cărți. Așadar, jucătorii 

pot decide când pot coopera pentru a rezolva un mini-joc sau de a răspunde la o 

întrebare sau atunci când îi provoacă pe alții cu o întrebare sau într-un mini-joc.  

Cele de mai sus sunt decizii și comportamente strategice bazate pe competențe 

sociale și personale. 

 

4.1.4 Competenţe de joc 

Secțiunea anterioară a acestui document conține o explicație detaliată cu privire la 

tipul de competențe care vor fi dezvoltate prin intermediul jocului. Deci, nu  este 

necesar să ne concentrăm asupra definirii  fiecărei competențe.  

Acum este important să subliniem modul în care fiecare competență va fi dobândită 

în timpul jocului folosind tipologia activităților.  

- Competențe tehnice: dobândite prin rezolvarea întrebărilor și a mini-jocurilor. 

- Competenţe sociale: prin strategia jocului şi cea a partenerilor  

- Gândirea etică și competențele de împărtășire a cunoștințelor: dezvoltate în 

funcție de strategie (atunci când jucătorii concurează, în funcţie de 

obiectivele fiecărui partener, ei vor folosi strategia adecvată/potrivită pentru 

a-i depăși pe ceilalți sau a colabora în "schimbul de cunoștințe").  

- Competenţe personale: prin mini-jocuri și strategia de joc. 

 

4.1.5 Jucătorii 

Jucătorii sunt ucenicii care participă la învățarea bazată pe muncă. Ei pot juca : 

1. Individual (min 3 – max 6); 

2. În echipă (recomandat) (grupuri de 2/3 persoane – maxim 4 echipe). 

 

4.1.6 Desfăşurarea jocului 

START 

Jucătorii aruncă zarul şi jucătorul/echipa cu cel mai mare punctaj începe. Iar rândul celorlalţi 

jucători vă fi în funcţie de acele ceasornicului.  
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DESFĂŞURAREA 

Odată ce jocul a început, jucătorii/grupurile vor arunca zarul, și în funcție de numărul obținut 

se vor deplasa pe tablă. Mișcarea e liberă. Înainte, înapoi, la stânga sau la dreapta; atât timp 

cât drumul permite acest lucru.  

Jocul durează aprox. 1,5 – 2 ore. În timpul acestei etape, echipele concurează dezvoltâdu-și 

cunoștințele, aptitudinile și competențele.  

Echipele sunt așezate în jurul  mesei și începe jocul echipa care obține numărul cel mai mare 

la zar.  Dacă pionul ajunge pe caseta întrebare, se citește întrebarea și oferă atât opțiunea 

corectă cât și pe cea greșită sau, după caz, de către un membru al uneia din echipele adverse. 

După ce s-a citit fiecare întrebare, este pornit cronometrul (1minut). În acest timp, membrilor 

echipei li se permite să discute și să delibereze cu privire la posibilele răspunsuri corecte. 

Odată ce o echipă a ales un răspuns, echipa ridică mâna pentru a opri cronometrul și spune 

răspunsul. 

Dacă răspunsul este corect, echipa primește un punct. Dacă nu, se citește răspunsul corect și 

se reia jocul cu următoarea echipă. Pentru caseta întrebare se poate folosi cartea norocoasă 

COMPETIȚIE, dacă echipa o are dint-o rundă anterioară, pentru a alege o echipă adversă 

care să răspundă la întrebare. Aceasta poate căștiga sau pierde un punct în funcție de cum 

răspunde. 

Dacă pionul ajunge pe caseta mini joc echipa care joacă trage cu zarul pentru a alege mini 

jocul cu numărul zarului (de la 1 la 6) pentru scenariul pe care este pionul. Se citește sarcina 

din Ghidul jocului și se rezolvă în 2 minute. Dacă sarcina este rezolvată se primesc 2 puncte 

premiu. La minijoc se poate folosi cartea norocoasă COLABORARE, dacă echipa o are dint-

o rundă anterioară, pentru a alege o echipă adversă cu care să rezolve mini jocul și a împărți 

cele 2 puncte premiu, sau a le pierde împreună! 

 

 

CARTOAŞE NOROCOASE 

Acestea pot fi un avantaj sau un dezavantaj. Sunt de mai multe tipuri: 

1. Competiţie: Atunci când răspunde la o întrebare sau rezolvă un test, jucătorul care are 

această carte poate numi un alt jucător/echipă care să facă testul sau să răspundă la 

întrebare. Dacă jucătorul/echipa aleasă nu reușește, cel care i-a provocat câștigă.  În caz 

contrar, dacă jucătorul/echipa provocată răspunde corect sau rezolvă testul, va câștiga 
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puncte. Acesta oferă celorlalți jucători un avantaj: poți "fura" între 1 și 2 premii de la 

jucătorul/echipa care te-a provocat. 

2. Cooperare: Această carte, spre deosebire de cea anterioară, oferă proprietarului  

posibilitatea de a coopera cu scopul de a face față unui test. În cazul în care testul este 

trecut, ambele echipe vor primi puncte. 

3. Schimbă întrebarea: imediat ce jucătorii au auzit întrebarea. 

  

CASETE  

Există patru tipuri de casete: Întrebare; Mini-joc; Noroc (cărți norocoase); Zar. 

 

FINALUL JOCULUI 

Jocul se termină atunci când un jucător/o echipă termină toate scenariile. În cazul în care se 

decide finalul jocului fără ca vreun jucător/echipă să fi terminat, cine are cele mai multe 

recompense va câștiga. În ghidul jocului sunt oferite diverse sugestii privind finalizarea 

jocului. 

 

5 .  A n ex e  

În secțiunea GAME, pe site-ul proiectului (http://www.competenteverzi.ro/), se poate găsi: 

- „Anexa 1 – Quiz”, cu toate întrebările și răspunsurile 

- „Anexa 2 – Game Guide and Mini-games”, cu toate regulile jocului și lista de mini-

jocuri cu soluții. 

 

http://www.competenteverzi.ro/

