
 

 

 

 
Anexa activit ăŃii: cunoştinŃe, competenŃe şi capacităŃi 

 

Un tânăr de 16 ani ar trebui… 

1. Să cunoască consecinŃele abuzului de 
alcool  

2. Să ştie care este bugetul, precum şi 
cheltuielile publice ale Statului  

3. Să cunoască rolul stratului de ozon 

4. Să cunoască indicatorii de pe eticheta 
unui produs care precizează 
compoziŃia acestuia  

5. Să cunoască  pe dinafară cinci psalmi 
din Biblie  

6. Să ştie să îngrijească plantele  

7. Să cunoască tehnnicile de acordare a 
primului ajutor şi respiraŃia gură la gură  

8. Să ştie cum funcŃionează o centrală 
electrică  

9. Să cunoască principiile de bază pentru 
prezidarea şi gestionarea unei reuniuni  

10. Să fie capabil să-şi apere propriile 
drepturi şi pe ale celorlalŃi  

11. Să ştie să accepte decizia unei 
majorităŃi   

12. Să fie capabil să se bucure de 
binefacerile naturii  

13. Să ştie să se comporte într-o situaŃie 
conflictuală şi să o rezolve de comun 
acord 

14. Să manifeste disponibilitate pentru a 
ajuta persoanele în vârstă  

15. Să-şi asume responsabilitatea unei 
sarcini şi să o ducă la bun sfârşit  

16. Să cunoască capitalele Ńărilor din 
continentul african  

17. Să cânte bine la pian  

18. Să ştie ce înseamnă  Amnesty 
International  

19. Să realizeze nevoia de a fi ordine 

20. Să fie capabil să citească un ziar într-o 
limbă străină  

21. Să poată explica teoria relativităŃii 

22. Să poată vorbi de cineva în termeni 
foarte elogioşi  

23. Să fie responsabil în ceea ce priveşte 
propria sa învăŃare  

24. Să fie dispus să-şi ajute fraŃii şi surorile  

25. Să aibă simŃ estetic  

26. Să cunoască fundamentele 
creştinismului şi ale moralei  

27. Să cunoască fundamentele religiei 
islamice şi iudaice  

28. Să fie capabil să-şi apere propria 
opinie, chiar dacă ceilalŃi gândesc altfel  

29. Să ştie cine sunt Picasso şi Matisse 

30. Să aibă câteva noŃiuni despre 
distrugerea Pompeiului  

31. Să poată formula o cerere pentru o 
slujbă şi un curriculum vitae 

32. Să fi participat la o expoziŃie de artă  
impresionistă  

33. Să poată face un tabel în Excel  

34. Să aibă câteva cunoştinŃe cu privire la 
afectivitatea fiinŃelor  

35. Să poată naviga pe internet într-un 
mod responsabil  

36. Să ştie despre existenŃa SIDA 

37. Să poată vorbi de Nelson Mandela 

38. Să fie capabil să înoate peste 200m  

39. Să poată juca şah 

40. Să poată merge singur într-un oraş din 
Europa 

 


