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Competenţele din secolul XXI sunt acele competenţe care sunt sau vor fi necesare pentru
a reuși la locul de muncă și în viața din secolul următor. Printre acestea, amintim:
 Competenţe de învăţare şi inovare:

Creativitate şi inovare:
Demonstrarea originalităţii şi a inventivităţii în muncă.
Elaborarea şi implementarea de noi idei şi comunicarea lor către alţii.
Deschidere şi interes faţă de perspective noi şi diverse.
Valorificarea unor idei creative pentru a aduce o contribuţie tangibilă şi utilă în domeniul

în care se produce inovaţia.
Gândire critică şi rezolvarea de probleme:
Exersarea raţionamentelor logice în înţelegere.
Efectuarea unor alegeri complexe şi luarea unor decizii complexe.
Înţelegerea interconexiunilor dintre sisteme.
Identificarea şi exprimarea unor întrebări semnificative care clarifică diferite puncte de

vedere şi duc la soluţii mai bune.
Organizarea, analiza şi sintetizarea de informaţii pentru a rezolva probleme şi a răspunde

la întrebări.
Comunicare şi colaborare:
Articularea gândurilor şi a ideilor în mod clar şi eficient prin vorbire şi scriere.
Demonstrarea abilităţii de a lucra eficient cu echipe diverse.
Exersarea flexibilităţii şi a voinţei de a ajuta făcând compromisuri necesare pentru

atingerea unui scop comun.
Asumarea responsabilităţii alături de ceilalţi pentru munca efectuată în colaborare.

 Competenţe legate de viaţă şi carieră:
Flexibilitate şi adaptabilitate:
Adaptarea la diverse roluri şi responsabilităţi.
Lucrul eficient într-un climat de ambiguitate şi schimbare a priorităţilor.
Competenţe sociale şi transculturale:
Colaborarea corespunzătoare şi productivă cu ceilalţi.
Valorificarea inteligenţei colective a grupurilor când acest lucru este indicat.
Depăşirea diferenţelor culturale şi utilizarea unor perspective diferite pentru a creşte

inovaţia şi calitatea muncii.
Conducere şi responsabilitate:
Utilizarea competenţelor interpersonale şi de rezolvare a problemelor pentru a-i influenţa

şi îndruma pe alţii în vederea atingerii unui scop.
Valorificarea punctelor forte ale altora pentru îndeplinirea unui scop comun.
Demonstrarea integrităţii şi a unui comportament etic.
Acţionarea în mod responsabil ţinând cont de interesele comunităţii mai largi.



Aşadar, colaborarea este una dintre competenţele pe care fiecare profesor trebuie să o
dezvolte, deoarece este esenţial ca viitorul adult să lucreze în echipă, să valorifice inteligenţa
colectivă, să depăşească diferenţele cultural.

Orele de limba şi literatura română oferă un cadru bun pentru dezvoltarea competenţelor
de comunicare şi colaborare. Beneficiile colaborării sunt evidente. Colaborarea, în orele de
literatură, dezvoltă capacităţi de gândire complexe. Discuţiile în grup şi dezbaterile favorizează
dezvoltarea capacităţilor de gândire critică, în timp ce împărtăşirea ideilor, răspunsurile şi
comentariile dezvoltă comunicarea orală. De asemenea, lucrul în grupuri conduce la abordarea
problemelor dintr-o perspectivă mai amplă şi iau în considerare mult mai multe opţiuni decât o
singură persoană, ceea ce permite dezvoltarea competenţelor de rezolvare de problem prin
sprijinul grupului.

Colaborarea îmbunătăţeşte rezultatele şcolare. Elevii care lucrează în grupuri mici tind să
înveţe mai mult din ceea ce se predă şi reţin pe perioade mai lungi conţinuturile decât atunci
când acestea sunt prezentate în alte forme. Elevii fac faţă deseori în grup unor situaţii dificile
care depăşesc posibilităţile lor individuale. Atunci când indivizii se blochează, au deseori
tendinţa de a renunţa; totuşi, grupurile găsesc de obicei modalităţi de a continua şi a atinge
scopurile învăţării. În grup, elevii se concentrează pe sarcini şi se implică în desfăşurarea lor, iar
cei care altfel ar deranja orele tind să nu mai facă lucrul acesta.

Prin colaborare, se asigură şi diversitatea înţelegerii, deoarece elevii care lucrează cu
persoane cu diferite stiluri de învăţare, diferite abilităţi, de diferite vârste sau provenind din medii
diferite dobândesc o înţelegere mai profundă şi o apreciere a diferenţelor individuale şi culturale.

Organizarea activităţii didactice, astfel încât să se asigure colaborarea, dovedeşte
preocuparea pentru nevoile tuturor elevilor. Varietatea activităţilor din timpul experienţelor de
colaborare îi permite profesorului să ajusteze sarcinile în funcţie de nevoile individuale de
învăţare. Elevii mai slabi şi cei foarte buni îşi îmbunătăţesc rezultatele când sunt grupaţi
împreună.

Nu în ultimul rând, colaborarea încurajează dezvoltarea socială. Elevii învaţă cum să
interacţioneze pozitiv şi încurajează fiecare membru spre beneficiul grupului, îşi dezvoltă
abilităţi de interacţiune socială în timp ce învaţă să lucreze împreună şi să se ajute între ei.
Învăţarea prin colaborare îi ajută pe elevi să rezolve dezacorduri prin compromis şi consens.
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