Profilul de formare al absolventului de clasa a X-a
Comunicare în
limba maternă

-

Comunicare în
limbi străine

-

Competenţe
matematice
(A) şi
competenţe de
bază în ştiinţe
şi tehnologii
(B)

-

Competenţă
digitală

-

A învăţa să
înveţi

-

Competenţe
sociale şi civice

-

Spirit de
iniţiativă şi
antreprenoriat

-

Sensibilizare şi
exprimare
culturală

-

-

Receptarea şi interpretarea de informaţii, date, opinii, concepte, idei, sentimente în contexte
şcolare, extraşcolare, profesionale
Exprimarea de opinii, idei, sentimente în contexte şcolare, extraşcolare, profesionale
Participarea constructivă la interacţiuni verbale în diverse contexte şcolare, extraşcolare,
profesionale, conștientizând impactul limbajului asupra celorlalţi
Receptarea unor idei, informaţii, opinii, sentimente în mesaje orale sau scrise în limba străină în
diverse contexte şcolare și extraşcolare
Exprimarea unor idei, opinii, fapte, sentimente în limba străină, în cadrul unor mesaje orale și
scrise în contexte şcolare şi extraşcolare, în funcţie de nevoi și interese
Participarea la interacţiuni verbale pe teme de interes, utilizând adecvat convenţiile de
comunicare
Manifestarea interesului pentru identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în
contexte școlare, extra-școlare și profesionale (A)
Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unor situaţii concrete,
inclusiv profesionale (A)
Rezolvarea unor probleme în diferite situaţii, utilizând instrumente şi/sau metode specifice
matematicii (A)
Explorarea şi explicarea unor procese naturale şi tehnologice, prin aplicarea unor metode de
investigaţie ştiinţifică, în diferite contexte şcolare, extraşcolare şi profesionale (B)
Realizarea a diverse activităţi tehnologice relevante pentru nevoile comunităţii (B)
Manifestarea interesului pentru un stil de viaţă sănătos și pentru un mediu curat.
Aplicarea sistematică a unor reguli de păstrare a sănătăţii și reflecţia critică asupra schimbărilor
produse de activitatea umană în mediul înconjurător
Utilizarea critică, selectivă și creativă a resurselor și aplicaţiilor informaţionale și educaţionale
digitale complexe, ca suport în rutina zilnică a învăţării
Participarea constructivă și creativă la dezvoltarea unor conţinuturi digitale, inclusiv de tip social
media sau resurse educaţionale deschise în cadrul unor proiecte educaţionale
Promovarea normelor privind siguranţa pe internet și a comportamentelor pozitive și
constructive în mediile virtuale sociale
Formularea unor obiective şi planuri de învăţare realiste pe baza aspiraţiilor personale, şcolare şi
profesionale
Identificarea şi aplicarea unor strategii şi tehnici de învăţare eficientă
Asumarea responsabilităţii pentru propria învăţare, monitorizarea progresului personal şi
autoreglarea în activităţi de învăţare individuală sau de grup
Analizarea posibilităţilor de dezvoltare personală
Promovarea, în situaţii concrete de viaţă – şcolare, extraşcolare, inclusiv profesionale - a valorilor,
normelor şi a obligaţiilor morale
Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, faţă de identitatea culturală
proprie şi faţă de identitatea celor care aparţin unor culturi diferite
Asumarea responsabilităţii pentru consecinţele alegerilor făcute în contexte şcolare, extraşcolare
şi profesionale
Manifestarea deschiderii faţă de empatie, diversitate, alteritate şi interculturalitate
Punerea în practică a unor idei inovative în derularea unor activităţi, proiecte, pe baza evaluării şi
minimizării riscurilor
Manifestarea abilităţii de a lucra individual şi în echipe pentru rezolvarea unor probleme care
presupun schimb de opinii, planificare, organizare, obţinerea unor rezultate, evaluare, reflecţie
critică
Analizarea posibilităţilor de dezvoltare personală
Alegerea traseului profesional potrivit posibilităţilor şi intereselor personale, oportunităţilor şi
provocărilor specifice diferitelor alternative
Identificarea diverselor forme de exprimare culturală şi respectarea diferenţelor
Exprimarea ideilor, a experienţelor și a emoţiilor utilizând diverse medii și forme de expresivitate,
în funcţie de aptitudinile personale, inclusiv prin transferul abilităţilor creative în contexte
profesionale
Identificarea diverselor forme de exprimare culturală şi respectarea diferenţelor
Participarea la o varietate de proiecte şi evenimente culturale în diverse contexte, inclusiv
profesionale

Profilul de formare al absolventului de clasa a XII-a
Comunicare în
limba maternă

-

Comunicare în
limbi străine

-

Competenţe
matematice
(A) şi
competenţe de
bază în ştiinţe
şi tehnologii
(B)

-

Competenţă
digitală

-

A învăţa să
înveţi

-

Competenţe
sociale şi civice

-

Spirit de
iniţiativă şi
antreprenoriat

-

Sensibilizare şi
exprimare
culturală

-

-

Distingerea și interpretarea unei varietăţi de texte și mesaje receptate în diverse situaţii de
comunicare, inclusiv în contexte imprevizibile, formale şi non-formale
Aprecierea calităţii estetice a textelor receptate
Exprimarea de opinii, idei, sentimente, argumente, contraargumente într-o varietate de contexte,
inclusiv profesionale, formulând o diversitate de mesaje și texte
Participarea responsabilă și creativă la o diversitate de interacţiuni în contexte, variate inclusiv
profesionale și sociale, prin respectarea unor convenţii de comunicare
Receptarea și interpretarea de concepte, idei, opinii, sentimente exprimate oral sau în scris în
funcţie de nevoi și de interese, în diverse contexte, inclusiv de comunicare interculturală
Exprimarea unor idei, concepte, opinii, sentimente în diverse contexte sociale și culturale,
inclusiv de mediere și transfer
Participarea la interacţiuni verbale prin adaptarea limbajului la diverse contexte sociale și
culturale, inclusiv de dialog intercultural
Manifestarea interesului pentru respectarea adevărului şi pentru utilizarea matematicii,
valorificând avantajele oferite de aceasta în contexte variate (A)
Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unor situaţii într-o varietate
de contexte (A)
Utilizarea instrumentelor şi metodelor matematice pentru analiza unei situaţii date sau pentru
rezolvarea unor probleme în situaţii diverse (A)
Dezvoltarea unui demers investigativ privind procese naturale și tehnologice relevante,
comunicarea concluziilor rezultate precum și a raţionamentului acestuia (B)
Realizarea, individual sau în echipă, a unor proiecte și explorarea unor procese naturale şi
tehnologice din perspectiva avantajelor, limitelor şi riscurilor (B)
Promovarea unor obiceiuri de viaţă echilibrată/unui stil de viaţă sănătos și a unor principii de
dezvoltare durabilă
Construirea unui mediu digital personal de resurse și aplicaţii digitale, relevante pentru nevoile și
interesele de învăţare
Participarea constructivă și creativă în comunităţi virtuale de învăţare, relevante pentru nevoile și
interesele personale sau profesionale viitoare
Evaluarea critică şi reflexivă cu privire la impactul tehnologiilor de informare şi comunicare asupra
propriei învăţări, a vieţii individuale și a relaţiilor sociale, în general
Elaborarea unui plan de dezvoltare personală care să vizeze armonizarea dintre propriul profil şi
diversele oportunităţi profesionale
Evaluarea şi ameliorarea unor strategii de învăţare pentru a rezolva probleme în contexte variate
sociale şi profesionale, cu estimarea corectă a riscurilor înainte de a trece la acţiune
Reflecţia critică asupra rezultatelor învăţării prin raportare la exigenţele proprii şi la aşteptările
celorlalţi
Identificarea
oportunităţilor
pentru
activităţile
personale,
pentru
parcursul
educaţional/profesional şi/sau de afaceri
Exprimarea opţiunii pentru un set de valori care structurează atitudinile şi comportamentele
proprii în situaţii variate de viaţă
Manifestarea unui comportament pro-activ şi responsabil care încurajează integrarea socială şi
interculturalitatea
Participarea la viaţa civică prin exercitarea cetăţeniei active şi prin promovarea dialogului
intercultural
Manifestarea iniţiativei, a creativităţii în punerea în practică a unor idei inovative în derularea unor
activităţi, proiecte pe baza evaluării şi asumării riscurilor
Manifestarea unor abilităţi de management de proiect, care presupun activităţi de analiză,
conducere, delegare de competenţe, negociere, obţinerea unor rezultate în condiţii de eficienţă
Identificarea
oportunităţilor
pentru
activităţile
personale,
pentru
parcursul
educaţional/profesional şi/sau de afaceri
Stabilirea rolurilor proprii, actuale şi de perspectivă, în raport cu oportunităţile identificate
Promovarea, păstrarea şi conservarea unor bunuri culturale şi de patrimoniu
Dezvoltarea simţului estetic prin realizarea de lucrări creative, inclusiv prin valorificarea relaţiei
dintre expresia artistică individuală şi cea de grup precum și prin respectarea diversităţii
exprimării culturale
Promovarea, păstrarea şi conservarea unor bunuri culturale şi de patrimoniu
Promovarea unor iniţiative şi proiecte culturale la nivelul şcolii şi comunităţii, prin valorificarea
propriilor abilităţi creative
Identificarea și realizarea oportunităţilor sociale și economice în cadrul activităţii culturale

Pe lângă competenţele care definesc profilul absolventului la finalul clasei a X-a / a XII-a, profilul de formare
al absolventului învăţământului profesional şi al învăţământului liceal tehnologic şi vocaţional cuprinde un
ansamblu de rezultate ale învăţării, cu relevanţă directă pentru calificarea dobândită. Aceste rezultate ale
învăţării sunt descrise prin standardul de pregătire profesională specific fiecărei calificări profesionale și se
corelează cu descriptorii de nivel ai Cadrului naţional al calificărilor. Unităţile de rezultate ale învăţării sunt
tehnice generale (comune tuturor calificărilor dintr-un domeniu de pregătire profesională, la un anumit
nivel de calificare) și specializate (specifice calificării). Rezultatele învăţării fac explicit referire la selectarea,
combinarea şi utilizarea adecvată de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini pentru rezolvarea cu succes a unei
anumite situaţii de muncă sau de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea profesională şi personală.

