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Abilităţi transferabile 
 

1. Discutaţi cu elevii conceptul de abilităţi transferabile*, făcând precizarea că acestea sunt 
abilităţi care asigură succesul în mai multe domenii de activitate şi pot fi transferate dintr-un domeniu în 
altul. Identificaţi împreună cu elevii abilităţi şi deprinderi transferabile  

* Abilităţile transferabile se dobândesc în situaţii diverse de viaţă, în diferite circumstanţe şi au 
potenţial transferabil în alte arii sau joburi. Abilităţile transferabile sunt abilităţile care, deşi dobândite în 
cadrul unor activităţi specifice  (o sarcină şcolară, un anumit proiect, joc sau sport) pot fi utilizate şi în 
realizarea altor sarcini şi activităţi. Deprinderile şi abilităţile au grade diferite de transferabilitate: 

- unele pot fi transferate la un număr restrâns de activităţi (de exemplu, măsurarea greutăţii, 
interpretare la un instrument muzical, etc.); 

- altele au un grad mai mare de transferabilitate şi se aplică în domenii multiple de activitate (de 
exemplu, scrisul, cititul, utilizarea tehnologiei informatice, etc.). 

Dintre abilităţile şi deprinderile generale care sunt în prezent apreciate şi valorizate de angajatori 
fac parte cele prezentate în tabelul de mai jos. 

 
Categoria de abilităţi Exemple 

Abilităţi de comunicare – exprimarea,  
transmiterea şi interpretarea cunoştinţelor 
şi  ideilor 

Facilitarea discuţiilor, furnizarea feedback-ului, 
perceperea mesajelor nonverbale, intervievare, 
exprimare adecvată, negociere, sumarizare, redactare, 
realizare de prezentări, vorbire în public, formulare de 
întrebări, abilităţi conversaţionale 

Abilităţi interpersonale – interacţiune 
optimă cu  oamenii, influenţare, 
înţelegerea nevoilor  celorlalţi 

Abilităţi de ascultare, sensibilitate la nevoile celorlalţi, 
empatie, acordarea suportului, încrederea acordată 
celorlalţi, cooperare, consiliere, persuasiune, 
rezolvarea conflictelor, munca în echipă 

Abilităţi de planificare şi rezolvare de 
probleme – proiectare în viitor, abilitatea 
de a identifica nevoile şi problemele şi de a 
genera soluţii la acestea 

Identificare problemelor, elaborare de strategii, 
anticiparea consecinţelor, analiza alternativelor, 
 fixarea scopurilor, definirea nevoilor, perseverenţă, 
monitorizarea demersurilor, dezvoltarea strategiilor de 
evaluare, abilităţi decizionale şi de organizare a  
timpului 

Abilităţi de utilizare a tehnologiei 
informatice – utilizarea sistemelor 
informatice ca suport de lucru în diverse 

Procesarea informaţiei în diverse programe 
informatice, utilizarea pachetelor statistice, a  
internetului, a sistemelor de operare specifice 
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tipuri de sarcini anumitor sarcini 
Abilităţi de investigare şi manipulare de 
date – explorarea surselor de informaţii şi 
utilizarea eficientă a informaţiilor 

Identificarea resurselor, colectarea informaţiilor şi 
extragerea informaţiilor relevante, gândire critică, 
formulare de ipoteze, sintetizarea informaţiilor, 
organizare, clasificare, sumarizare de informaţii 

Abilităţi fizice – utilizarea corpului şi 
instrumentelor pentru a rezolva diverse 
sarcini 

Repararea echipamentelor, manipularea concretă a 
instrumentelor şi aparatelor de lucru, coordonare 
motorie, capacitate de efort fizic 

 
 
2. Fă următorul exerciţiu cu elevii tăi. Explică-le că următorii paşi îi vor ajuta să identifice 

propriile abilităţile transferabile: 
A. Aminteşte-ţi de situaţii concrete din viaţa ta de la şcoală, de la joburile anterioare, din hobbiurile 

tale, de la situaţiile de familie din care ai învăţat ceva sau ai exersat anumite abilităţi. Exemple de 
asfel de situaţii: când ai realizat un proiect la şcoală, iar tu ai fost lider al grupului de lucru, când 
ai avut de-a face cu un client dificil sau ai rezolvat o problemă dilematică la muncă, poate ai avut 
grijă de copii sau persoane cu probleme speciale. Pentru fiecare situaţie menţionată, numeşte 
abilităţile pe care le-ai folosit.  

B. Realizează o ierarhie a abilităţilor transferabile. Care te reprezintă cel mai bine? 
C. Analizează cerinţele joburilor la care vrei să aplici. Ce abilităţi presupun acele joburi? Ce spune 

angajatorul în anunţul de recrutare? 
D. Suprapune lista abilităţilor tale cu lista abilităţilor dezirabile pentru job. În acest moment vei ştii 

cât de mult te potriveşti pentru un anumit job. In aceeaşi măsură, poţi lua decizia de a participa 
la anumite programe de formare, training-uri, programe de internship cu scopul de a-ţi exersa şi 
îmbunătăţi anumite abilităţi pentru care consideri că ai un scor mai scăzut. 

E. Fii pregătit cu istorioare concrete pentru a-ţi justifica fiecare abilitate numită în CV. In cadrul 
interviurilor ţi se poate cere să detaliezi şi să exemplifici prin situaţii concrete de viaţă când ai 
demonstrat acele abilităţi. 
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3. Împărţiţi fişele de lucru şi rugaţii să o completeze.  

 

Topul abilităţilor transferabile 

 

ABILITĂŢI TRANSFERABILE ACTIVITĂŢI PRIN CARE LE-

AM DEZVOLTAT 

ACTIVITĂŢI PRIN CARE 

VREAU SĂ LE DEZVOLT ÎN 

CONTINUARE 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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