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INTRODUCERE

Nr. Proiect: 2017-1-RO01-KA204-037242

INFORMAȚII DESPRE CURS
DECENT (Strategii digitale de îmbunătățire a abilităților de bază în rândul adulților, o șansă
de combatere a analfabetismului funcțional), nr.: 2017-1-RO01-KA204-037242, este un
proiect finanțat de UE prin programul Erasmus+, Acțiunea-cheie 2 (Cooperarea pentru
inovare și schimbul de bune practici), Parteneriatul strategic pentru educația adulților. Acesta
este implementat de 6 parteneri cu experiență semnificativă în implementarea proiectelor:
ADES (România), CWEP (Polonia), Znam I Moga Ltd (Bulgaria), CARDET (Cipru), FYG
Consultores (Spania) și CSC (Italia).

Scopul principal al proiectului este creșterea eficacității luptei împotriva analfabetismului
funcțional în rândul adulților cu nivel scăzut de calificare care sunt expuși riscului de
excludere socială în cele șase țări. Acest obiectiv se va realiza prin dezvoltarea unui curs cu
șase module "Viața decentă fără analfabetism funcțional" și a unei platforme eTool/ e-learning
pentru combaterea analfabetismului funcțional, care va crea un cadru adaptat dialogului și
cooperării pentru scăderea analfabetismului funcțional cu ajutorul instrumentelor digitale.
Adulții cu nivel scăzut de calificare care sunt expuși riscului de excludere socială (șomeri pe
termen lung, persoane expuse riscului de sărăcie, persoane cu nivel scăzut de educație) sunt
vizați de proiect. În același timp, proiectul se adresează instituțiilor care sprijină adulții expuși
riscului de excludere socială (centre de educație pentru adulți, instituții de asistență socială,
școli de adulți, universități pentru vârsta a treia, asociații care sprijină lupta împotriva
analfabetismului funcțional și excluziunii sociale) asigurându-le un set util de instrumente
pentru munca lor.

Prin intermediul activităților proiectului, cei șase parteneri încearcă să dezvolte abilitățile de
bază legate de "învățarea citirii", "calculul numeric", "comunicarea eficientă", "utilizarea
tehnologiei moderne", precum și înțelegerea generală și utilizarea textelor și calculelor
numerice pentru gestionarea sarcinilor cotidiene de trai și sarcinilor de la locul de muncă în
rândul adulților cu nivel scăzut de calificare care sunt expuși riscului de excludere social în
țările partenerilor. În același timp, activitățile proiectului vor fi un declanșator de
conștientizare pentru educatorii adulților, care vor avea la dispoziție un set de metode și
instrumente care le vor permite să contribuie la reducerea analfabetismului funcțional în
rândul adulților.
Prezentul curs cu șase module, "Viața decentă fără analfabetism funcțional", are în vedere
următoarele aspecte:
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Modulul 2. Să gestionăm abilitățile de înțelegere - recomandări practice pentru dezvoltarea
personală
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Modulul 1. Solicitanții de locuri de muncă
Acest subiect se concentrează asupra aspectelor care sunt utile solicitanților de locuri de
muncă, cum ar fi gestionarea timpului, crearea de rețele și interacțiunea, citirea rapidă pentru
solicitanții de locuri de muncă, scrierea unei scrisori de intenție și a CV-ului, pregătirea pentru
un interviu, prezentarea propriei persoane (de exemplu: abilități, experiență, interese) și
negocierea salariului.

Acest subiect oferă recomandări practice pentru dezvoltarea personală a comprehensiunii
(înțelegerii). Comprehensiunea este abilitatea de a înțelege și de a folosi sensul mesajului din
limbajul vorbit și scris. Pentru a înțelege, un cititor trebuie să aibă o gamă largă de capacități
și abilități, care includ: rezumare; secvențiere; deducere; comparare și confruntare;
extragerea concluziilor; autochestionare; rezolvarea problemelor; conexiune cu cunoștințele
anterioare; diferențierea între fapt și opinie; găsirea ideii principale, a faptelor importante și a
detaliilor ce le susțin; cunoașterea strategiilor specifice de înțelegere.

Modulul 3. Calculul numeric în viața de zi cu zi
Acest subiect se concentrează asupra aspectelor de nereușită în matematică, proporționale cu
vârsta cronologică, inteligența normală și instruirea adecvată. Chiar și cu ajutorul
calculatoarelor, persoanele cu abilități matematice scăzute găsesc foarte greu sau nu pot
rezolva probleme simple de zi cu zi, deoarece nu au suficientă înțelegere pentru a interpreta
problemele sau pentru a le analiza. Cunoașterea redusă a aritmeticii este marcată de
dificultăți de: vizualizare; percepție vizuală-spațială; prelucrare și diferențiere a datelor;
calcul; recunoastere a tiparelor; memorie secvențială; memorie de lucru cu numere; amintire
a faptelor și procedurilor învățate; confuzie direcțională; viteza de procesare cantitativă;
secvențe kinestetice și percepția timpului.

Modulul 4. Să ne ajutăm reciproc - o comunicare eficientă într-o comunitate mică
Scopul principal al acestui subiect este de a arăta cum să comunicăm cu alții, ce fel de
instrumente/abilități putem folosi și cum să ne exprimăm nevoile, sentimentele și cuvintele
într-un mod care este ușor de înțeles pentru persoana care ascultă. Este crucial să transferați
informațiile și să vă asigurați că acestea vor fi primite cu un înțeles adecvat. Pentru a
comunica într-un mod eficient, fiecare persoană trebuie să știe ce să comunice, cum, când, cui
și informațiile trebuie să fie transmisă într-un mod ușor de înțeles. Comunicarea este un
proces bidirecțional și nu privește schimbul de informații, știri, idei sau sentimente, ci se
referă la crearea și împărtășirea semnificației. Este un canal datorită căruia oamenii au
posibilitatea de a se conecta unul cu altul.

Page

Modulul 6. Alfabetizarea în familie
Acest subiect se concentrează asupra modului în care părinții, membrii familiei și comunitatea
folosesc alfabetizarea acasă și în comunitățile lor. Învățarea în familie este un termen folosit
pentru a descrie părinții și copiii care învață împreună. De asemenea, cunoscut sub numele de
alfabetizare intergenerațională și, în unele cazuri, alfabetizare comunitară, rațiunea care stă la
baza unei astfel de activități este aceea că părinții (și adulții din comunități) sunt primii

3

Modulul 5. IT – alfabetizare digitală pentru începători
Acest subiect se concentrează asupra capacității adulților de a participa pe deplin la era
digitalizării, și anume utilizarea noilor tehnologii pentru a comunica sau a căuta informații.
Alfabetizarea digitală este importantă deoarece tehnologia care se află în jurul nostru se
schimbă mai rapid decât societatea. Alfabetizarea implică conștientizarea și înțelegerea
cunoștințelor, în timp ce tehnologia ajută la stimularea alfabetizării. Aceasta dovedește modul
în care un individ trăiește, învață, lucrează și funcționează într-o societate digitală. Abilitățile
digitale includ: cercetarea, evaluarea, crearea și comunicarea informațiilor. Mai mult decât
atât, este o componentă a cetățeniei digitale, în care cineva este responsabil pentru utilizarea
tehnologiei, pentru a interacționa cu lumea din jurul lui. Educația digitală se poate referi atât
la activitățile online, cât și la cele offline.

profesori ai copiilor; că multă învățare are loc dincolo de clădirile școlare tradiționale și că
învățarea este un process pe tot parcursul vieții. Activitatea de alfabetizare apare în mod
natural în timpul rutinei vieții cotidiene și ajută adulții şi copiii să-și realizeze sarcinile.
Patrimoniul etnic, rasial și cultural al familiilor se reflectă în activitățile de alfabetizare în care
acestea se angajează. Învățământul la nivel de familie se poate aplica tuturor familiilor și
tuturor activităților de alfabetizare care se desfășoară în cadrul familiei, nu doar activități de
educație școlară.
Curriculum-ul poate fi utilizat de formatorii pentru adulți care lucrează cu persoane care se
confruntă cu analfabetismul funcțional în oricare dintre domeniile abordate de curriculum.
Modulele Curriculum-ului pot fi utilizate împreună sau separat și pot fi adaptate la nivelul
clasei. În fiecare modul este sugerat un test inițial pentru a analiza nevoile cursanților. Același
test poate fi folosit la sfârșitul cursului pentru a observa îmbunătățirile.
Fiecare Modul cuprinde următoarele capitol principale:
1. Descrierea Modulului
2. Context teoretic
3. Exerciții și teste
4. Rezumat curriculum
5. Lectura și dezvoltarea ulterioare
6. Anexe – care includ prezentări Power Point și alte materiale care pot fi folosite pentru
furnizarea instruirii

Page

4

La sfârșitul procesului de instruire a fiecărui modul, un chestionar de evaluare poate fi utilizat
pentru primirea feedback-ului despre proces de la cursanți. În pagina următoare puteți găsi o
sugestie pentru un astfel de chestionar de evaluare.

Chestionar de evaluare a cursului
Data: _____/_____/______
Titlul și locația instruirii: ______________________________________________
Instructor: ________________________________________________________________

Instrucțiuni: Vă rugăm să indicați nivelul de acord cu declarațiile enumerate mai jos:

1. Au fost încurajate participarea
și interacțiunea.
2. Subiectele abordate au fost
relevante pentru mine.

3. Conținutul a fost organizat și
ușor de urmărit.

4. Materialele distribuite au fost
utile.

5. Această experiență de formare
va fi utilă în viața mea.

6. Instructorul a fost bine pregătit.
7. Timpul alocat cursului a fost
suficient.

8. Sala de curs și facilitățile au fost
adecvate și confortabile.

Acord
total

Acors

Neutru

Dezacord

Dezacord
total

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

9. Ce v-a plăcut cel mai mult la acest curs?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Mulțumim!
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11. Vă rugăm să trimitețiaceți și alte comentarii sau să extindeți răspunsurile anterioare aici:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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10. Ce aspecte ale cursului ar putea fi îmbunătățite?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Modulul 1
CĂUTĂTORII DE LOC DE MUNCĂ
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Conținutul modulului 1
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1.1.
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1.2.

Analiza nevoilor cursanților / Teste inițiale .............................................................................. 2

1.3.
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2. CONȚINUTUL MODULULUI ...................................................................................................................................3
2.1.

Secțiunea 1: Cum să te pregătești pentru un interviu de angajare....................................... 3

2.2.

Secțiunea 2: Networking (crearea de contacte) și interacțiuni............................................. 3

2.3.

Secțiunea 3: Cum să scrii o scrisoare de intenție și un CV ...................................................... 3

2.4.
Secțiunea 4: Cum să te prezinți (de exemplu, nume, origini, aptitudini, experiență,
interese) ............................................................................................................................................................. 3

3. EXERCIȚII ȘI TESTE...............................................................................................................................................4
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5. LECTURĂ SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE ULTERIOARĂ .....................................................................................7
6. ANEXE .................................................................................................................................................................9

1. DESCRIEREA MODULULUI
Pentru adulții cu nivel scăzut de calificare, care sunt expuși riscului de excluziune socială și
care intră pe piața muncii sau pentru cei care caută pentru prima dată un loc de muncă,
căutarea unui loc de muncă, depunerea unei cereri și participarea la un interviu pot fi dificile.
Acest modul este conceput pentru a implica în mod activ cursanții în dezvoltarea
cunoștințelor, competențelor și abilităților pentru a demonstra rezultatele acestui modul.
Poate fi adaptat pentru a răspunde cel mai bine nevoilor cursanților. Cursanții au dificultăți în
a căuta un loc de muncă și în a se pregăti pentru interviu. Modulul 1 va crea instrumente
pentru instituțiile care sprijină și se ocupă de adulții sunt expuși riscului de excluziune socială.
Conținutul dezvoltat îi va ajuta să înțeleagă procesul de intervievare și să își sporească șansele
de succes în obținerea locului de muncă pentru care au aplicat.

1.1.

Despre ce este vorba

Un interviu de angajare este larg definit ca o întâlnire în care angajatorul încearcă să vadă
dacă persoana care a solicitat locul de muncă (respectiv, căutătorul de loc de muncă) este cea
potrivită, punându-i diferite întrebări legate de acel loc de muncă. Persoanele care caută un
loc de muncă în acest modul, bazate pe grupul-țintă al proiectului, sunt adulți cu nivel scăzut
de calificare care sunt expuși riscului de excluziune socială. Aceste persoane solicită un loc de
muncă și doresc să reușească la interviu și să obțină locul de muncă respectiv. Scopul acestui
modul este de a crește încrederea în sine a cursanților, pregătindu-i pentru un interviu și să
ofere informații cu privire la procesul de intervievare (înainte, în timpul și după interviu). O
pregătire eficientă pentru interviul de angajare va face diferența. Cursanții vor învăța ce
înseamnă o strategie de interviu și ce include aceasta.

Înainte de a merge la un interviu sau chiar înainte de a aplica pentru un loc de muncă, puteți
face un test de aptitudini și / sau un test de personalitate. Astfel de teste pot măsura gradul de
potrivire a cursantului pentru locul de muncă pe care îl solicită. Testele de aptitudine ajută
cursantul să-și evalueze aptitudinile și abilitățile pe care le deține, în timp ce testele de
personalitate sunt concepute pentru a afla cum este cursantul ca persoană și pentru a oferi
informații despre personalitatea sa profesională (de exemplu, modul în care acesta acționează
în diferite situații, modul în care interacționează cu alte persoane la locul de muncă, etc.).
Aceste teste sunt scurte și constau în întrebări și / sau afirmații la care cursantul răspunde /
reacționează în funcție de personalitatea sa.

2

Analiza nevoilor cursanților / Teste inițiale

Pagina

1.2.

1.3.

Rezultate învățării

Până la sfârșitul acestui modul, cursanții ar trebui să poată:
1.
2.
3.
4.
5.

Să înțeleagă scopul unui interviu;
Să știe ce să facă și ce să nu facă la un interviu;
Să răspundă la cele mai importante întrebări ale interviului;
Să pună în practică abilități de a răspunde eficient la întrebări;
Să scrie o scrisoare de intenție și un CV.

2. CONȚINUTUL MODULULUI
Informațiile de bază pentru specificul modulului sunt enumerate mai jos (pentru mai multe
informații, consultați ppt-urile):

2.1.

Secțiunea 1: Cum să te pregătești pentru un interviu de angajare

2.2.

Secțiunea 2: Networking (crearea de contacte) și interacțiuni

2.3.

Secțiunea 3: Cum să scrii o scrisoare de intenție și un CV

2.4.

Secțiunea 4: Cum să te prezinți (de exemplu, nume, origini, aptitudini,
experiență, interese)

(vedeți mai multe detalii în ppt 1)
 Cercetare pentru un loc de muncă și o lectură rapidă pentru persoanele care caută un
loc de muncă.
 Cercetare pentru interviu.
 Ce să faceți și ce să nu faceți la un interviu.
(vedeți mai multe detalii în ppt 2)
 De ce este important networking-ul la locul de muncă.
 Cum pot să-mi creez contacte și cum pot interacționa cu alți angajați și cu managerul
meu.
 Cum pot colabora în cadrul echipelor.

Pagina

(vedeți mai multe detalii în ppt 4)
 Cum să răspunzi la întrebările obișnuite din interviul de angajare.
 Cum să pui întrebări
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(vedeți mai multe detalii în ppt 3)
 Ce este o scrisoare de intentie?
 Diferite tipuri de scrisori de intentie
 Ce trebuie să includă și ce nu o scrisoare de intenție
 Să citim câteva modele de scrisori de intenție.
 CV



Negocierea salariului și a avantajelor

3. EXERCIȚII ȘI TESTE
Instructorul poate dezvolta orice chestionar cu privire la problemele abordate în acest modul.

4. MOD DE PREZENTARE CURRICULUM
Activități de învățare / Sfaturi pentru
instructori

10 minute

Introducere Instructorul introduce
cursanții în modul.

15 minute

Activitatea 1: Spargerea gheții
Cursanții sunt împărțiți în perechi. Fiecare
dintre cursanți trebuie să pună întrebări
despre partenerul său și să scrie informații
despre el / ea. Unele dintre întrebările pe
care le pot pune sunt următoarele:
 Cum te cheamă?
 Unde te-ai născut?
 Poți să îmi spui ceva despre tne?
 Când și unde ai lucrat înainte?
 Ce vrei să obții de la acest modul?

20 minute



20 minute







Flipchart;
Cariocă;
Pixuri și
hârtie
pentru
cursanți;
Carioci /
pixuri + foi
A3 pentru
cursanți;
Bilețele
autoadezive;
Proiector și
ecran;
Laptop.

prezinte

Activitatea 2: Prezentarea 1- Acumularea
de cunoștințe I






Resurse

Cercetare pentru un loc de muncă și o
lectură rapidă pentru persoanele care
caută un loc de muncă.
Cercetare pentru interviu.
Ce să faceți și ce să nu faceți la un
interviu.

Activitatea 3: Mișcați-vă de jur împrejur

ppt 1
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Când termină, trebuie să-și
partenerul celorlalți cursanți.

Materiale

Pagina

Timp
recomandat

Timp
recomandat

Activități de învățare / Sfaturi pentru
instructori

Materiale

Resurse

Instructorul va plasa diferite citate pe perete
(de ex. „Sosiți mai devreme”, „Afișați
entuziasm”, „Evidențiați-vă realizările”, etc,
VS. „Arătați lipsa cunoștințelor despre
companie”, „Lăsați-vă telefonul mobil pornit”,
„Discutați despre salariu dacă nu sunteți
întrebat (ă)”, etc., și va cere cursanților să își
părăsească scaunele și să meargă în jurul
camerei, citind fiecare dintre citate. Apoi,
aceștia se vor opri lângă un citat care
rezonează cu opiniile lor personale cu privire
la ce ar trebui să facă și ce nu în timpul unui
interviu. După ce toți cursanții au selectat un
citat (puteți avea mai mult de o persoană
pentru un citat), ei vor explica grupului de ce
au ales citatul respectiv și își vor împărtăși
părerile.



20 minute

Activitatea 5: Înțelegerea lecturii și
reflecție

ppt 2
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Flipchart;
Cariocă;
Pixuri și
hârtie
pentru
cursanți;
Carioci /
pixuri + foi
A3 pentru
cursanți;
Bilețele
autoadezive;
Proiector și
ecran;
Laptop.

Pagina

20 minute

Instructorul poate scrie idei sau cuvinte
cheie pe flipchart. La sfârșitul workshop-ului,
aceste cuvinte / idei cheie pot lansa întrebări
suplimentare pentru discuție.
Activitatea 4: Prezentarea 2; Acumularea 
de cunoștințe II


 De ce este important networking-ul la
locul de muncă?
 Cum pot să-mi creez contacte și cum

pot interacționa cu alți angajați și cu
managerul meu?

Cum pot colabora în cadrul echipelor?

Timp
recomandat

Activități de învățare / Sfaturi pentru
instructori

Materiale

Resurse

Instructorul invită cursanții să citească textul
„Introducere în networking-ul de afaceriˮ (a
se vedea Modulul 1 - Anexa 3).
Cursanţilor li se cere să reflecteze asupra
celui mai important beneficiu, din punctul lor
de vedere, și să împărtășească reflecțiile lor
cu ceilalți cursanți.
Activitatea 6: Prezentarea 3; Acumularea
de cunoștințe III





Completați un formular de cerere.
Ce să includă și ce să nu includă
scrisoarea dvs. de intenție - Scrieți
scrisoarea de intenție corectă.
Să citim câteva exemple de scrisori de
intenție.











20 minute

ppt 3

Flipchart;
Cariocă;
Pixuri și
hârtie
pentru
cursanți;
Carioci /

ppt 4

Activitatea 7: Completati un formular de
cerere de loc de muncă on-line - exemplu
https://www.jotform.com/formtemplates/simple-job-application-form
Discutați problemele cu care v-ați confruntat
și găsiți soluții la aceste probleme împreună
cu ceilalți cursanți și cu instructorul
dumneavoastră.
Activitatea 8: Prezentarea 4; Întrebări
uzuale la un interviu pentru un loc de
muncă - Exemplu





Activitatea 9: Joc de rol
Pasul 1: urmăriți următorul video
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlO
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20 minute

Flipchart;
Cariocă;
Pixuri și
hârtie
pentru
cursanți;
Carioci /
pixuri + foi
A3 pentru
cursanți;
Bilețele
autoadezive;
Proiector și
ecran;
Laptop.

Pagina

20 minute

Timp
recomandat

Activități de învățare / Sfaturi pentru
instructori
cxgVI (video 6:13 minute: La ce salariu vă
așteptați? Aflați cum să răspundeți la această
întrebare de interviu ✓)

Materiale

Resurse

pixuri + foi
A3 pentru
cursanți.

Pasul 2: Împreună cu partenerul dvs.,
pregătiți un dialog între angajator și angajat,
în care să încercați să negociați salariul.
Cursanții vor exersa interviul (jocul de rol) folosind
Evaluare (pentru a verifica
cunoștințele, aptitudinile și abilitățile dobândite în acest
acumularea cunoștințelor)
modul.
Feedback de la cursanți
Cereți cursanților să completeze chestionarul Feedback

5. LECTURĂ SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE ULTERIOARĂ
Link-urile de mai jos sunt furnizate pentru lectura ulterioară și pentru o descriere a
posibilităților de utilizare a modulelor de conținut pentru dezvoltarea ulterioară și integrarea
în alte cursuri:
1. https://www.16personalities.com/personality-types (Tipuri de personalități în diferite limbi)
2. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe-YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.p
pt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy (Prezentare Power Point: interviul de angajare)
3. https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html (Teste
pre-angajare - teste de aptitudini și de personalitate)
4. https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815
(articol)
5. https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-trickyinterview-questions-and-how-to-answer-them (articol)
6. https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions
(articol)

9. http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test (Test despre interviul pentru un loc de
muncă - Autoevaluare)
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8. https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatestweakness.html (Video)
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7. http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf (test despre interviu)

10. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-PersonalityTest.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pro
mo (Teste de personalitate gratuit)
11. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-AptitudeTests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pr
omo (Test de aptitudine gratuit)
12. https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208
(Exemple de scrisori de intenție)
13. https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be (Video: 7 sfaturi pentru
crearea de rețele la locul de muncă– 4.42 minute)
14. https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414 (Video : #OfficeHours: importanța creării
de rețele și cum să creezi rețele în mod eficient pentru căutarea de locuri de muncă - 1 oră)
15. https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569 (articol)
16. https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4 (Video 13:30 minute: De ce nu pot găsi
un loc de muncă? - 5 motive)
17. https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w (Video 12:21 minute: Spune-mi despre
tine - Aflați trucul # 1 pentru a impresiona directorii de recrutare✓)
18. https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0 (Video 10:24 minute: Care sunt
slăbiciunile tale? Aflați cum să răspundeți la această întrebare din interviul de angajare cu
acest sfat # 1 ✓)
19. https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=2 (video 4:49 minute: Care sunt atuurile tale? Aflați cum să răspundeți la
această întrebare din interviul de angajare ✓)
20. https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1
TU3T81tBfF7Wo (video 8:11 minute: De ce te-am angaja? Aflați cum să răspundeți la această
întrebare din interviu cu acest sfat # 1 ✓)
21. https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1T
U3T81tBfF7Wo (video 6:10 minute: Obiectivul unui CV - aflați cum să scrieți cel mai bun CV ✓)
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23. https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW
1TU3T81tBfF7Wo (video 7:20 minute: Ce să faceți după un interviu? [Acțiuni post-interviu]
Aflați sfatul # 1✓)
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22. https://www.youtube.com/watch?v=ihTLSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10 (video 6:30 minute : Ce
întrebări să puneți într-un interviu de angajare? ✓)

24. https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=14 (video 2:29 minute: Ce să spui la sfârșitul unui interviu de angajare? (Cum să
închei interviul) ✓
25. https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI (video 11:33 minute: E-mail de mulțumire
după interviu - Aflați acest truc # 1 pentru a vă dubla șanselede angajare✓)
26. https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI (video 6:13 minute: La ce salariu vă
așteptați? Aflați cum să răspundeți la această întrebare de interviu ✓)
27. https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE (video 9:52 minute: Unde vă vedeți in 5
ani? Aflați cum să răspundeți la această întrebare de interviu și să obțineți slujba ✓)
28. https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI video 5:10 minute: Unde vă vedeți in 5
ani? Aflați cum să răspundeți la această întrebare de interviu și să obțineți slujba ✓)

6. ANEXE
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Modulul 1- Anexa 1: Prezentarea 1 (ppt 1): Cum să te pregătești pentru un interviu de angajare
Modulul 1- Anexa 2: Prezentarea 2 (ppt 2): Networking (crearea de contacte) și interacțiuni
Modulul 1- Anexa 3: Introducere în networking-ul de afaceri
Modulul 1- Anexa 4: Prezentarea 3 (ppt 3): Cum să scrii o scrisoare de intenție și un CV
Modulul 1- Anexa 5: Model de scrisoare de intenție 1
Modulul 1- Anexa 6: Model de scrisoare de intenție 2
Modulul 1- Anexa 7: Model de CV
Modulul 1- Anexa 8: Prezentarea 4 (ppt 4): Cum să te prezinți
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ANEXE
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

MODULUL 1
Cum să te pregătești pentru un interviu de
angajare

Prezentare generală
Ce este un interviu?
Scopul unui interviu
Cercetare (căutare) pentru un loc de muncă
Lectură rapidă pentru căutătorii de loc de muncă
Cercetare pentru interviu
Ce să faci și ce nu la un interviu

Ce este un interviu?
 Un interviu este o întâlnire privată între oameni.
 Persoana care răspunde la întrebările unui interviu este numită
intervievat. Persoana care pune întrebările interviului este numită
intervievator.
 Scopul unui interviu este de a vă vedea unii pe alții sau de a vă
cunoaște reciproc.

 Interviul este o procedură destinată obținerii de informații din

răspunsurile orale ale unei persoane la întrebări orale – Gary
Dessler
 Un interviu este orice conversație planificată cu un scop specific,
care implică două sau mai multe persoane – Thill and Bovee

Tipuri de interviuri
•
•
•
•
•
•
•
•

Interviuri comportamentale
Interviuri de caz
Interviuri bazate pe competențe
Interviuri de plecare
Interviuri finale
Interviuri de grup
Interviuri informaționale
Interviuri la prânz și cină

Simulări de interviuri
Interviuri în afara locului
Interviuri spontane
Interviuri de tip panel
Interviuri telefonice
Interviuri secundare
Interviuri structurate
Interviuri de anagajare
nestructurate
• Interviuri video.
•
•
•
•
•
•
•
•

Cercetare (căutare) pentru un
loc de muncă
Anunțuri cu locuri de muncă și site-uri de
resurse profesionale
&
Media socială

Dezvoltarea strategiei
Pe măsură ce vă dezvoltați strategia de cercetare
(căutare), ar trebui să:
Creați o listă cu 5-10 organizații cu care sunteți cel
mai interesat să lucrați.
Creați o a doua listă cu firme care vă interesează.
Faceți cercetări și faceți conexiuni.

Faceți o listă cu câțiva angajatori și
apoi faceți cercetare
Posibile surse:
Site-uri web
Rapoarte anuale
Materiale de recrutare
Materiale de marketing
Articole din media
Baze de date și alte resurse
Și media socială!

Ce să faci

Ce să
faci
și ce să
nu faci
la un
interviu

-Aflați informații depre companie
-Pregătiți-vă răspunsurile
-Îmbrăcați-vă adecvat
-Planificați-vă ruta
-Aduceți mai multe CV-uri
-Sosiți mai devreme
-Fiți politicos
-Strângeți mâna cu fermitate
-Așteptați
-Păstrați contactul vizual
-Afișați entuziasm
-Subliniați-vă realizările
-Explicați-vă răspunsurile
-Evaluați compania
-Oferiți beneficii
-Puneți întrebări
-Subliniați-vă dorința de a fi angajat
-Creați rețele
-Spuneți mulțumesc
-Contactați-i după interviu

Ce să nu faci

-Folosiți un limbaj colorat
-Stați gârbovit
-Vă blocați
-Fiți agresiv sau ingâmfat
-Vorbiți prea încet
-Aratați-vă disperarea
-Fiți negativi
-Faceți pauze prea lungi
-Lasați-vă telefonul mobil deschis
-Vorbiți despre salariu dacă nu sunteți întrebat
-Mințiți
-Să mirosiți urât
-Arătați că nu știți nimic despre companie
-Să vă fie teamă să cereți lămuriri
-Să fiți prea personal
-Să vă comportați ca un cumpărător ce privește
prin vitrină
-Fiți insistent
-Aduceți alți oameni cu dvs.

Referințe
https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/

MODULUL 1
Networking (crearea de rețele de contacte)
și interacțiune

Prezentare generală
De ce este important networking-ul la locul de
muncă?
Cum pot să-mi creez contacte și cum pot
interacționa cu alți angajați și cu managerul
meu?
Cum pot colabora în cadrul echipelor?

Crearea de rețele de contacte
Networking-ul cu colegii dvs. este important și benefic pentru
progresul în carieră.
Persoanele care caută un loc de muncă ar trebui să înțeleagă
că crearea unor rețele se referă la construirea de relații.
Rețeaua de contacte cuprinde persoane pe care le-ați întâlnit
fie față în față, fie online.

Cum să construiți rețele de
contacte
Făceți-vă vizibil.

Fiți prietenos.
Participați la evenimente online sau în altă parte.
Primiți nou veniții cu prietenie.
Mergeți în locurile pe care colegul dvs. le frecventează și
încercați să creați o legătură cu acesta.
Nu profitați de ceilalți, ci, dacă puteți, încercați să ajutați.
Fiți un bun ascultător.
Dacă aveți vreo întrebare, nu vă fie teamă să vă întrebați
colegul sau managerul.
Gândiți-vă și doriți ca relația dvs. să dureze mult.
Discutați ulterior cu cei cu care intrați în legătură.

Cum pot colabora în cadrul echipelor?
 Încurajați oamenii să lucreze cu dvs. la aceleași
obiective.
 Stabiliți așteptările.
 Utilizați instrumentele tehnologice.
 Fiți deschis la orice.
 Creați întâlniri de echipă eficiente.

Test de carieră
Ce tip de rețea de contacte se
potrivește mai bine personalității
tale?
https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality

Referințe
• https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-ofinterviews/
• https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/
• https://www.topresume.com/career-advice/5-ways-to-network-with-yourcurrent-colleagues
• https://www.quickbase.com/blog/the-5-best-ways-to-collaborate-with-yourteam
• https://www.topresume.com/career-advice/ways-to-expand-professionalnetwork

MODULUL 1 – ANEXA 3. INTRODUCERE ÎN NETWORKING-UL DE AFACERI (CREAREA
UNOR REȚELE DE CONTACTE DE AFACERI)
Netwotking-ul (crearea unor rețele de contacte ) de afaceri este o modalitate foarte valoroasă de a
vă extinde cunoștințele, de a învăța din succesul celorlalți, de a obține clienți noi și de a le spune
altora despre afacerea dvs.
Recomand networking-ul ca o modalitate de a câștiga noi clienți și de a construi o afacere durabilă.
Iată primele 9 beneficii pentru care antreprenorii trebuie să se implice în crearea de rețele.
1. Recomandări / Creșterea afacerilor
Acesta este probabil cel mai evident beneficiu și motivul pentru care majoritatea proprietarilor de
afaceri decid să participe la activități și să se alăture grupurilor de networking.
Vestea minunată este că referințele pe care le obțineți prin intermediul acestor rețele sunt în mod
normal de înaltă calitate și de cele mai multe ori sunt chiar pre-calificate pentru dvs. Puteți apoi să
urmați aceste recomandări / informații și să le transformați în clienți. Deci, obțineți rezultate de
calitate mult mai ridicate prin rețelele de contacte decât prin alte forme de marketing.
Creșterea afacerii de la crearea de rețele este avantajul major, dar mai există și altele.
2. Oportunități
Cu un grup motivat de antreprenori vin o mulțime de oportunități! Există întotdeauna o mulțime de
oportunități care provin din networking și, de fapt, acesta este locul în care beneficiile rețelelor de
contacte de afaceri sunt uriașe!
Oportunități cum ar fi asociații în participațiune, clienți potențiali, parteneriate, oportunități de
vorbire și scriere, vânzări de afaceri sau de active ... lista continuă și oportunitățile din cadrul
rețelelor sunt cu adevărat nesfârșite.
Dar asigurați-vă că profitați doar de oportunitățile potrivite și nu profitați de orice ocazie care vă
iese în cale. Oportunitățile în care vă implicați ar trebui să se alinieze cu obiectivele / viziunea dvs.
de afaceri, altfel s-ar putea să constatați că vă aruncați după oportunități care nu vă duc nicăieri.
3. Legături
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„Nu contează ceea ce știi, ci pe cine știiˮ. Acest lucru este atât de adevărat în afaceri. Dacă doriți o
afacere cu adevărat de succes, atunci trebuie să aveți o sursă excelentă de contacte relevante în
rețeaua dvs., la care puteți apela atunci când aveți nevoie.

1

Networking-ul poate aduce beneficii afacerii dvs. în multe feluri.

Rețelele de contacte oferă o sursă excelentă de conexiuni și deschide cu ușurință ușa pentru a
discuta cu oameni foarte influenți cu care altfel nu ați putea vorbi sau pe care nu i-ați găsi cu
ușurință.
Nu este vorba nici despre persoanele cu care intrați în legătură direct - persoana respectivă va avea
deja o rețea de contacte pe care o puteți utiliza și dvs. Deci, puneți întrebările potrivite pentru a afla
dacă persoana din rețeaua dvs. știe pe cine doriți să cunoașteți!.
4. Sfaturi
Să aveți antreprenori care gândesc la fel cu care să discutați. Vă oferă posibilitatea de a primi sfaturi
de la aceștia cu privire la tot felul de lucruri legate de afacerea dvs. sau chiar de viața personală și
de a obține acel echilibru atât de important între viața profesională și cea de familie.
Rețelele de contacte sunt o modalitate excelentă de a avea acces la sfaturi și expertiză pe care altfel
nu ați putea să le obțineți. Doar asigurați-vă că primiți sfatul potrivit de la persoana potrivită cineva care chiar știe ce trebuie să aflați și nu vă dă doar o părere despre ceva în care nu are
experiență sau în care are foarte puțină experiență.
5. Îmbunătățirea profilului
A fi vizibil și a fi observat este un mare beneficiu al networking-ului. Asigurați-vă că participați în
mod regulat la evenimente de afaceri și sociale, care vă vor ajuta să vă faceți cunoscut. Apoi, puteți
contribui la construirea reputației dvs. de persoană informată, de încredere și susținătoare, oferind
informații utile sau recomandări persoanelor care au nevoie de ele. Va fi, de asemenea, mult mai
probabil să fiți recomandat mai des, deoarece veți fi cel care va apărea în minte atunci când vor
avea nevoie de ceea ce dvs. oferiți.
6. Influență pozitivă
Persoanele cu care vă petreceți timpul și vorbiți influențează cine sunteți și ce faceți, deci este
important să vă înconjurați cu oameni pozitivi și înălțători care să vă ajute să creșteți și să înfloriți
ca antreprenor. Rețelele de contacte de afaceri sunt excelente în acest sens, deoarece antreprenorii
care folosesc rețelele sunt, de obicei, oameni care vor într-adevăr să se afle acolo, oameni pozitivi și
înălțători.
7. Încredere crescută
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Făcând networking în mod regulat și forțându-vă să vorbiți cu persoane pe care nu le cunoașteți,
veți avea mai multă înceredere de sine, care va crește pe măsură ce faceți acest lucru mai des.
Aceasta este cu adevărat importantă pentru un antreprenor, deoarece creșterea afacerii dvs. depinde
foarte mult de a vorbi cu oamenii și de a crea contacte.

Networking-ul este excelent pentru persoanele care nu au încredere de sine, deoarece le ajută să
crească și să învețe cum să facă conversații și cum să creeze legături durabile cu oameni pe care nu
îi cunosc.
Nici eu nu eram o persoană încrezătoare atunci când am început să îmi creez rețele de contacte de
afaceri, de fapt,eram chiar îngrozită! Dar, pe măsură ce am făcut asta mai mult, am căpătat mai
multă încredere și a devenit din ce în ce mai ușor și am început să am din ce în ce mai multe
beneficii de pe urma acestora.
8. Satisfacția de a-i ajuta pe alții
Îmi place foarte mult să ajut alți oameni, iar networking-ul este un mod fantastic de a face acest
lucru cu ușurință. Rețelele sunt pline de antreprenori care au probleme în cadrul afacerii lor, ce au
nevoie de rezolvare, și există o mare satisfacție în a ajuta pe cineva să rezolve o problemă pe care o
are și să obțină un rezultat fantastic ca urmare a acestei rezolvări.
9. Prietenie
În cele din urmă, acesta este mai degrabă personal decât legat de afacere, dar este, fără îndoială, un
mare beneficiu. Multe prietenii se formează ca urmare a creării de rețele de contacte de afaceri,
deoarece (în cea mai mare parte) sunteți cu toții antreprenori care doresc să își dezvolte afacerea, vă
întâlniți și vă ajutați reciproc în mod regulat, astfel încât prietenii puternice tind să se formeze în
mod natural. Câteva dintre cele mai puternice prietenii ale mele au început în cadrul rețelelor de
contacte de afaceri.
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(http://amazingbusiness.com/top-9-benefits-of-business-networking/)

MODULUL 1
Cum să scrii o scrisoare de intenție și un
CV eficiente

Prezentare generală
Ce este o scrisoare de intenție?
Diferite tipuri de scrisori de intenție
Ce să includeți și ce nu în scrisoarea de intenție
Să citim un model de scrisoare de intenție
Ce este un CV
Scopul unui CV
Ce să includeți și ce nu într-un CV
Model de CV

Networking - Crearea de
contacte de afaceri
Relaționarea cu colegii dvs. este importantă și benefică
pentru progresul în carieră.
Persoanele care caută un loc de muncă ar trebui să înțeleagă
că networking-ul (crearea unor rețele de contacte) de afaceri
este de fapt despre a construi relații.
Rețeaua de contacte cuprinde persoane pe care le-ați întâlnit
fie față în față, fie online.

Ce este o scrisoare de
intenție?
O scrisoare de intenție este o scrisoare de o singură
pagină adresată persoanei sau companiei care oferă locul
de muncă pentru care aplicați.
O scrisoare de intenție bine redactată trebuie să vă
prezinte pe dvs. și să încurajeze persoana care o citește
să vă citească și CV-ul.

Scrisoarea de intenție
Scrisoarea de intenție trebuie să fie făcută în funcție de locul
de muncă pentru care aplicați și nu trebuie să aibă mai mult de
o pagină.
Înainte de a începe să scrieți scrisoarea de intenție, ar trebui să
căutați informații despre firma la care trimiteți scrisoarea dvs.
După ce ați adunat informații despre firmă, în scrisoarea de
intenție ar trebui să demonstrați abilitățile și experiența dvs. în
muncă și să îi convingeți că aptitudinile dvs. corespund
nevoilor locului de muncă sau ale firmei respective.

Diferite tipuri de scrisori de intenție





Scrisoare de aplicare
Scrisoare de intenție cu recomandare
Scrisoare de interes
Scrisoare de networking (creare de
contacte)

 Scrisoare de intenție cu propunere de valoare

Ce să includeți în scrisoarea dvs. de intenție
 Numele, adresa de e-mail și numărul de telefon în partea de susdreapta a paginii
 Numele companiei și numele complet al persoanei de contact în
partea stângă
 Data la care ați scris scrisoarea, în dreapta
 Un rând de referințe
 O adresare directă cititorului (de exemplu, „Stimate domnule
Moyle” - încercați să evitați să utilizați „Către cei interesați”, dacă
puteți)
 O declarație de deschidere care vă prezintă pe scurt cititorului
 Un paragraf principal care evidențiază calitățile și trăsăturile pe
care le aveți și care sunt relevante pentru locul de muncă
 Un paragraf de încheiere în care solicitați programarea unui
interviu.

Pentru solicitanții de locuri de muncă fără
experiență de muncă
 Abilități generale care vă vor ajuta să lucrați în echipă și să fiți parte
a unei companii
 Atribute personale care vă vor ajuta să învățați să lucrați într-un
mediu profesional de lucru
 Puncte forte cheie și contribuții care arată că sunteți un solicitant de
excepție
 Experiență de lucru în școli sau muncă voluntară care demonstrează
punctele forte și atributele dvs.
 Orice apartenență la un club sportiv sau la un club comunitar (dacă
este relevantă)
 Orice hobby sau interese care sunt relevante pentru locul de muncă
sau care demonstrează experiența dvs. profesională.

Ce să nu includeți în scrisoarea de
intenție
 Întotdeauna verificați ortografia scrisorii de
intenție!
 Scrisoarea de intenție trebuie să fie scurtă, nu
includeți întregul CV!
Nu folosiți de multe ori pronumele personal Eu: „Eu
sunt ...”, „Eu am ..” etc.
 Nu menționați celelalte cereri de locuri de muncă!

MODELE

Modele de scrisoare de intenție
Vedeți Modulul 1-Anexa 4: Model de scrisoare de
intenție 1
Vedeți Modulul 1-Anexa 5: Model de scrisoare de
intenție 2

PENTRU MAI MULTE MODELE,
VIZITAȚI SITE-UL WEB DE MAI JOS:
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters

Ce este un CV?
 Un CV este un document în care sunt enumerate studiile,
experiența de lucru și experiența de viață.
 Scopul unui CV este de a vă demonstra abilitățile și
experiența pentru locul de muncă pe care îl solicitați.
 Nu există o lungime stabilită pentru un CV și acest lucru
se datorează faptului că variază în funcție de experiența și
educația dvs.
 Dacă nu aveți multă experiență de lucru, una sau două
pagini sunt suficiente.

În CV trebuie să arătați
 că sunteți angajabil
 că satisfaceți nevoile companiei respective
 că aveți educația necesară
 că aveți experiența și abilitățile potrivite.

Ce să includeți în CV?








Detalii de contact
Declarație de deschidere
Lista competențelor cheie
Lista de abilități tehnice / software
Atribute personale / prezentarea carierei
Calificări educaționale
Istoricul locurilor de muncă / voluntariatului / plasamentelor
de muncă
 Referințe / numele celor care vă recomandă

Ce nu ar trebui să includeți în CV?
 Informații private
 Erori de scriere sau factuale
 Imagini și grafice
 Antete
 Formatare fantezistă (fonturile bune de utilizat sunt:
Verdana, Arial, Gothic Century, Calibri)
 Informații în tabele
Notă: Nu trimiteți CV-ul într-o versiune PDF. Este mai bine în format Word
(.doc sau .docx).

Modele de CV
Vedeți Modulul 1 - Anexa 6: Model de CV 1
Vedeți Modulul 1 - Anexa 7: Model de CV 2

PENTRU MAI MULTE MODELE, VĂ
RUGĂM SĂ VIZITAȚI SITE-UL WEB
DE MAI JOS:
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes

Referințe
•
•
•
•
•
•

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter
https://www.thebalancecareers.com/job-application-letter-sample-2062548
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/whatis-a-resume/sample-resumes

MODULUL 1 – ANEXA 5. MODEL DE SCRISOARE DE INTENȚIE 1
Joanne Tint
Email: joannetint@xmail.com
Mobil: XXX XXXX XXXX
Dl. Allan Moyle
Moyle Retail Solutions
Telefon: XX XXXX XXXX
Email: enquiries@moyleretailsolutions.com.au

23 Aprilie 2015
REF: Candidatură pentru funcția temporară de Asistent vânzări pentru vânzarea cu amănuntul

Stimate dl. Moyle,
În calitate de student foarte motivat și dedicat, cu abilități puternice de comunicare și interpersonale, aș dori să-mi depun
candidatura pentru funcția temporară de Asistent vânzări pentru vânzarea cu amănuntul.
Ca student, am fost foarte implicat în comunitatea școlară, ceea ce mi-a permis să dezvolt abilități interpersonale
puternice. Implicarea mea în diferite evenimente, inclusiv evenimente teatrale și sportive, mi-a permis să lucrez
îndeaproape cu colegii mei, sprijinind în același timp comunitatea școlară în ansamblu.
Aceste experiențe mi-au permis să-mi dezvolt abilități puternice de gestionare a timpului și organizaționale, pe care le
consider foarte importante când caut să lucrez în slujbe ocazionale, în timp ce îmi continui studiile.
Atributele personale care cred ca mă fac potrivit pentru această poziție includ:
•
•
•

Motivație: Acțiunile voluntare și rezultatele școlare demonstrează o motivație ridicată.
Relații cu clienții: Asistând la vânzarea de produse la evenimentele comunitare m-a ajutat să-mi dezvolt
abilitățile de relaționare cu clienți.
Comunicare: Jucând în spectacole de teatru și acționând ca maestru de ceremonii la evenimente școlare m-a
ajutat să-mi dezvolt abilitățile de comunicare.

Profesorii și educatorii mei m-au lăudat pentru dorința mea de a participa și dedicarea de a ajuta acolo unde este posibil.
Îmi place să lucrez cu alții și cred că abilitățile mele puternice de comunicare îmi vor permite să răspund așteptărilor
acestui rol.

Vă mulțumesc anticipat pentru timpul acordat,

Pag.

Cred că am multe de oferit organizației dvs. Îmi doresc să-mi dezvolt abilitățile profesionale și aștept cu nerăbdare să
discut cererea mea cu dvs. la un interviu. Am anexat o copie a CV-ului meu pentru a îl studia. Mă puteți contacta în orice
moment cu privire la detaliile furnizate mai sus.

1

Sunt conștientă că veți primi un număr mare de aplicații pentru acest loc de muncă, dar aș aprecia foarte mult
posibilitatea de a-mi demonstra capabilitățile față în față.

Joanne Tint

Pag.
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(https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters)

MODULUL 1 – ANEXA 6. MODEL DE SCRISOARE DE INTENȚIE 2
Joanne Tint
Email: joannetint@xmail.com
Mobile: XXX XXXX XXXX
Dl. Allan Moyle
John Smith and Associates
Telefon: XX XXXX XXXX
Email: enquiries@johnsmithandassociates.com.au
23 Ianuarie 2017
REF: Candidatură pentru funcția de Asistent administrativ stagiar

Stimate dl. Moyle,
Ca persoană tânără și motivată, sunt extrem de interesată să-mi depun candidatura pentru postul de Asistent
administrativ stagiar publicat de John Smith și Associates.
În noiembrie 2014 mi-am încheiat studiile VCE și am obținut și un certificat II în administrarea afacerilor. Acestea m-au
ajutat să acumulez o serie de abilități practice care vor răspunde nevoilor acestui post.
Spre finalul studiilor VCE, am lucrat cu jumătate de normă ca Asistent Relații cu Clienții pentru KSmart.
Responsabilitățile mele în acest post au inclus relaționarea cu clienții față în față și asistarea pe etaj cu mișcările de
stocuri și promovarea vizuală a mărfii. Această poziție mi-a dezvoltat abilități esențiale pentru angajare, permițându-mi în
același timp să lucrez într-un mediu de lucru profesionist și rapid.
În ceea ce privește abilitatea mea de a îndeplini cerințele specifice acestui loc de muncă:
•
•
•

Relații cu clienții: Am lucrat timp de patru ani într-un mediu de relații cu clienții față-în-față, oferind servicii
clienților la casă, cumpărare în avans și vânzare cu amănuntul.
Atribuții de recepție: Responsabilitățile de la KSmart au inclus preluarea apelurilor telefonice primite și
asistarea clienților cu solicitările telefonice.
Administrare generală: Certificatul II în Administrarea Afacerilor mi-a oferit instruire în utilizarea
competențelor, inclusiv îndosariere, prelucrarea datelor, gestionarea înregistrărilor și comunicarea scrisă.

Pag.
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Profesorii și angajatorii mei m-au lăudat pentru bunele aptitudinile interpersonale și pentru personalitatea mea deschisă.
Motivațiile mele includ învățarea unor lucruri noi și provocarea îndeplinirii obiectivelor-cheie. Managerii mei actuali și
anteriori pot fi contactați pentru a oferi mai multe informații despre capacitatea mea de a răspunde nevoilor acestui loc
de muncă

Înțeleg că veți primi un număr mare de candidaturi pentru acest post. Cu toate acestea, cred că motivația, angajamentul
și abilitățile mele existente mă vor ajuta să mă încadrez în mediul de lucru și să încep imediat să susțin nevoile
companiei dvs..
Aș fi recunoascătoare pentru oportunitatea de a discuta despre cererea mea în cadrul unui interviu. Am anexat o copie a
CV-ului meu pentru a îl studia. Mă puteți contacta în orice moment cu privire la detaliile furnizate mai sus.
Vă mulțumesc anticpat pentru timpul acordat,

Joanne Tint
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(https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter)

MODULUL 1 – ANEXA 7. MODEL DE CV

Jayani Lal
Email: jayanilal@xmail.com.au
Mobil: XXXX XXX XXX

Absolvent VCE care caută un loc de muncă ocazional într-o organizație dinamică
Student capabil și inteligent, cu abilități dovedite de gestionare a timpului și de colaborare dezvoltate din
angajamente sportive și de voluntariat. Abilități puternice interpersonale sporite prin participarea la activități de
teatru pentru a-mi dezvolta încrederea și abilitățile de comunicare. Înțeleg abilitățile generale de angajare și
importanța muncii în echipă, învăț de la ceilalți și mă dezvolt în calitate de profesionist. Sunt absolvent VCE care
caută un loc de muncă pentru prima dată într-o poziție care necesită un angajat dedicat, tânăr și entuziast.
COMPETENȚE CHEIE





Relații cu clienții
(telefonice și față în față)
Rezolvarea problemelor
Gestionarea banilor
Reconcilierea vânzărilor







Procesarea tranzacțiilor
Rambursări vânzări
Soluționarea litigiilor
Procesarea datelor
Controlul inventarului







Securitate magazin
Recepționarea mărfii
Încheierea de zi
Negocierea vânzărilor
Selecția produselor

Abilități software: Microsoft Word ~ Microsoft Excel ~ Microsoft Outlook ~ Firefox ~ Internet Explorer
EDUCAȚIEColegiul All Saints AnglicanVCE
2013
Scor ATAR: 88.7
Realizări
•
•
•

2013: Șef de clasă (în parteneriat cu un alt reprezentant al clasei)
2012: Am reprezentat școala la evenimentele Zilei Naționale a Tineretului
2012: Premiu de recunoaștere pentru contribuția la comunitatea locală și voluntaria

ATRIBUTE PERSONALE



Cinstit și de încredere: morala și etica puternice asigură onestitatea, fiabilitatea și capacitatea de a-mi
asuma sarcinile în mod responsabil.
Flexibil: Înțelegerea necesității de a rămâne flexibil pentru a susține cerințele și schimbările de ultim
moment. Ușurință în a schimba mediile și situațiile, asigurând capacitatea de a rămâne în permanență
flexibil și adaptabil.

1



Abilități eficiente de comunicare: comunicator eficient care apreciază diferitele stiluri de comunicare
necesare atunci când lucrezi cu alți membri ai echipei sau cu clienții.
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EXPERIENȚE DE MUNCĂ DIN PRACTICILE STUDENȚEȘTI

TAYLOR SMITH PARTNERS - RECEPTIONER (PRACTICĂ LA LOC DE MUNCĂ DE 2 SĂPRĂMÂNI)
2013
Realizări și contribuții
•
•

•

Relații cu clienții: Am răspuns la apelurile primite. Am preluat și triat telemarketingul-ul și vânzările
directe transferând solicitările clienților către departamentul corespunzător.

Administrare: Am scris la calculator comunicări generale și scrisori către clienți și companii, conform
instrucțiunilor. Am asigurat o dezvoltare corectă a comunicării prin furnizarea corespondenței către
supervizor pentru aprobare.

Procesarea înregistrărilor: Am introdus informațiile despre clienți în sistemul de gestionare internă a
înregistrărilor. Am actualizat înregistrările existente despre clienții, creând noi fișiere de date conform
instrucțiunilor.

VOLUNTARIAT
St Vincent De Paul

2010 - 2013

Am acordat asistență în cadrul diferitelor activități de strângere de fonduri pentru grupul local comunitar. Am
asistat la evenimente și întâlniri, inclusiv oferind sugestii pentru a ajuta la atingerea obiectivelor de strângere de
fonduri. Am participat personal la diferite evenimente, inclusiv am petrecut timp cu tinerii fără adăpost din
Melbourne CBD.
REFERINȚE PROFESIONALE
Joanne Boyle
Manager

St Vincent De Paul Society
Telefon: XX XXXX XXXX
Allan Blue

Manager întreținere

Melton Community Gardens
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Telefon: XX XXXX XXX

MODULUL 1

Cum să te prezinți

Prezentare generală
Cum să răspunzi la întrebările obișnuite din interviul
de angajare
Cum să pui întrebări
Cum să-ți negociezi salariul și beneficiile

Întrebări obișnuite de interviu
 Îmi poți spune câte ceva despre tine?
 De ce vrei să lucrezi aici?
 Care sunt punctele forte ale tale?
 Care sunt slăbiciunile tale?
 Care sunt abilitățile, interesele și experiențele tale în acest
domeniu?
 Care a fost cea mai mare realizare a ta?
 Care sunt obiectivele tale?
 Ai vreo întrebare?

CÂTEVA EXEMPLE DE
RĂSPUNSURI

Exemplu de răspuns 1
Î: Când nu lucrezi, ce îți place să faci? (de ex., muncă, călătorii,
dans, dormit, etc.)
R: Când nu lucrez, îmi place să-mi petrec timpul explorând cu câinii
mei. Plec cu ei în drumeții, vizitez locuri istorice sau chiar merg pe jos
în jurul orașului. Un număr surprinzător de oameni sunt atrași de câini
și mă bucur mereu să vorbesc cu cei pe care îi întâlnesc. Simt că
comunicarea este unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții
mele profesionale. Când vorbesc cu oameni, capacitatea de a ghida
conversația într-o anumită direcție este una dintre căile prin care am
avut succes în diferite situații la birou.

• Îmi place să fiu în aer liber - fac o mulțime de drumeții cu câinele meu și
îmi place să campez împreună cu prietenii și familia mea. Mi se pare că
natura e o modalitate excelentă de destresare. Este, de asemenea, un mod
excelent de a petrece timp de calitate cu prietenii și familia, departe de
telefoanele și calculatoare noastre și de viețile noastre aglomerate.
• Printre altele, îmi plac jocurile de echipă. În prezent joc la o echipă locală
de fotbal, și mai joc și la o echipă de hochei pe role. Îmi plac activitățile
care îmi permit să întâlnesc oameni noi și să lucrez cu alții.
• Îmi place să citesc romane - încerc să fac asta în fiecare zi, chiar dacă
doar pentru câteva minute înainte de culcare. Citirea romanelor mă ajută
să mă relaxez și mă ajută și să gândesc mai creativ. Tocmai am terminat
de citit „Poreclaˮ lui Jhumpa Lahiri și în prezent caut o nouă carte. Am
auzit că biroul dvs. are un club de carte informal, ceea ce mi se pare
grozav!

Exemplu de răspuns 2
Î: Îmi poți spune câte ceva despre locul tău de muncă ideal?
R: Ceea ce caut într-un loc de muncă și ceea ce îmi place în legătură
cu această poziție de reprezentant serviciu clienți este posibilitatea
de a-mi folosi abilitățile de comunicare și de relaționare cu clienții.
Îmi place să interacționez cu clienții și să rezolv rapid și eficient
problemele cu ei. Mai târziu, după ce voi deveni expert în linia dvs.
de produse și după ce voi dezvolta relații puternice cu clienții dvs.,
mi-ar plăcea să lucrez în vânzări.

• Locul meu de muncă ideal implică munca în echipă, cum ar fi întâlniri
regulate cu personalul și proiecte de grup. Îmi place că acest post pune
accentul pe comunicarea între colegi și între conducere și personal.
Activitatea mea anterioară a fost 50% formată din proiecte de echipă
și sunt încântat să continui acest tip de lucru în echipă și comunicare
deschisă de aici.
• Locul meu de muncă ideal mi-ar permite să dezvolt conținut web
pentru o varietate de companii. Îmi place să cunosc clienți diferiți și să
dezvolt conținut care să se potrivească nevoilor lor unice. De
exemplu, la ultimul meu loc de muncă, am lucrat pentru clienți în
industrii, de la asistență medicală la educație, și am primit laude
pentru munca mea cu o varietate de companii. Îmi place că acest loc
de muncă mi-ar permite să lucrez cu o serie de clienți.

Exemplu de răspuns 3
Î: Care este cel mai puternic atu al tău?
R: Am o etică profesională extrem de puternică. Când lucrez la un
proiect, nu vreau doar să respect termenele limită. Mai degrabă
prefer să finalizez proiectul cu mult înainte de termen. Anul trecut,
am câștigat chiar și un bonus pentru încheierea celor mai recente
rapoarte ale mele cu o săptămână înainte de termen.

• Am abilități foarte bune de scris. Pentru că am lucrat timp de
cinci ani ca editor de copie, am o atenție deosebită la detalii când
vine vorba de ceea ce scriu. Am scris, de asemenea, pentru o
varietate de publicații, așa că știu cum să îmi modelez stilul de
scriere pentru a se potrivi cu sarcina și publicul. În calitate de
asistent de marketing, voi fi în măsură să scriu și să editez în
mod eficient comunicate de presă și să actualizez conținutul web
cu exactitate și ușurință.
• Sunt un vânzător eficient, cu o experiență de peste zece ani. Miam depășit obiectivele de vânzări în fiecare trimestru și am
câștigat un bonus în fiecare an de când am început să lucrez la
angajatorul meu actual.

Exemplu de răspuns 4
Î: Care este cea mai mare slăbiciune a ta?
R: Organizarea nu a fost întotdeauna punctul meu forte. Am fost
întotdeauna înclinat să prioritizez sarcinile care au impact direct
asupra liniei de bază și menținerea unui birou curat sau a unei
căsuțe de e-mail organizate nu mi se părea că mă ajută cu adevărat
în termeni de productivitate. Dar, de-a lungul timpului, am învățat
că păstrarea unui spațiu de lucru curat - atât spațiul fizic, cât și cel
digital - mă ajută să mă concentrez și să lucrez mai eficient. Am
implementat un sistem de gestionare a timpului care îmi permite să
rămân organizat fără lua din timpul celorlalte responsabilități.

• Când lucrez la un proiect, nu vreau doar să respect termenele
limită. Mai degrabă prefer să finalizez proiectul cu mult înainte
de termen. Deși aceasta înseamnă că nu ratez niciodată un
termen limită, mai înseamnă și că, uneori, fac lucrurile în grabă.
Între timp, am învățat să încetinesc, să fiu mai răbdător și să
acord fiecărui proiect atenția deosebită pe care o merită.

Exemplu de răspuns 5
Î: Lucrezi bine în echipă?
R: Lucrul la o serie de proiecte de echipă mi-a permis să-mi dezvolt
capacitatea de a comunica în mod clar cu ceilalți și de a media
conflictele dintre membrii echipei. De exemplu, într-un proiect recent,
doi dintre colegii mei au avut probleme în a ajunge la un acord privind
modul de abordare a unui element din proiectul. Am ascultat toate
preocupările lor și i-am făcut să se așeze față în față și să găsească o
soluție care să-i facă pe toți fericiți. Datorită abilității mele de a asculta
și de a media conflictele, am reușit să finalizăm proiectul în avans și
am primit chiar și o recomandare din partea angajatorului nostru
pentru calitatea superioară a muncii noastre.

• Sunt un ascultător răbdător și un comunicator clar, care sunt
calități esențiale pentru un reprezentant de vânzări. Clienții mă
sună adesea cu plângeri și preocupări, iar capacitatea mea de a
asculta cu răbdare și de a empatiza îi face să se simtă apreciați.
Apoi, lucrez cu ei pentru găsi soluții creative la problemele lor.
Cred că aptitudinile mele pentru lucrul cu oamenii sunt motivul
pentru care am câștigat premiul pentru cel mai bun reprezentant
de vânzări, trei ani la rând, la locul de muncă anterior.

Cum să pui întrebări bune
 Pregătiți-vă întrebările înainte de interviu.
 Acestea ar trebui să fie atente și relevante.
 Puneți întrebări despre post, aptitudini, calificări, etc.
 Evitați întrebările despre beneficii salariale și / sau
subiecte personale.

Ce fel de întrebări să pui
 Care sunt obiectivele dvs. pe termen scurt și lung în companie?
 Sunteți mulțumit de responsabilitățile actuale?
 Credeți că ați primit o pregătire adecvată pentru a vă îndeplini
sarcinile de serviciu?
 Lucrați la ceva cu care vă pot ajuta?
 Beneficiați de sprijinul de care aveți nevoie?

Negocierea salariului și a
beneficiilor

„După cum am discutat, a trecut (perioadă de timp) de la
(„ultima ajustare semnificativă a salariului meuˮ SAU „de când
am fost angajatˮ) și aș dori să-mi revizuiți salariul acum că
contribuția mea în companie este mai mare. Am cercetat
salariile pentru (numele postului) în industria (industrie), și se
pare că media este în jurul (media aflată din cercetare). Prin
urmare, aș dori să solicit o majorare a salariului de (salariul
țintă).ˮ
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-anyjob/

Referințe
•
•
•
•
•
•

https://www.thebalancecareers.com/tell-me-about-yourself-job-interview-question-2060956
https://www.thebalancecareers.com/job-interview-question-what-are-your-hobbies-2060979
https://www.thebalancecareers.com/tell-me-about-yourself-job-interview-question-2060956
https://www.thebalancecareers.com/what-is-your-greatest-weakness-2061288
https://www.glassdoor.com/blog/quiz-is-now-the-right-time-to-re-negotiate-your-salary/
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/
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1. DESCRIEREA MODULULUI
1.1.

Despre ce e vorba

Acest modul oferă recomandări practice pentru dezvoltarea personală a înțelegerii.
Înțelegerea este abilitatea de cunoaştere și de a obține semnificație din limbajul vorbit și scris.
Pentru a înțelege, un cititor trebuie să aibă o gamă largă de capacități și abilități, care includ:
rezumare, secvențiere, extragerea concluziilor, compararea și confruntarea, autochestionare,
rezolvarea problemelor, raportarea la cunoștințe anterioare, diferențierea între fapt și opinie,
găsirea ideii principale, a faptelor importante și a detaliilor ce le susțin, cunoașterea
strategiilor specifice de înțelegere.
Adulții care vor beneficia de acest modul ar putea întâmpina unele dintre aceste probleme:

•
•
•
•
•
•

În același timp, deoarece creșterea personală este procesul continuu de înțelegere și
dezvoltare a propriei persoane în scopul de a obține potențialul maxim, modulul va aborda, de
asemenea, și acest subiect. Dezvoltarea personală este un element vital în creșterea,
maturitatea, succesul și fericirea unei persoane. Este temelia sănătății emoționale, fizice,
intelectuale și spirituale.
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•
•
•

Citesc și nu rețin
Adorm când citesc
Devin confuzi după citirea mai multor pagini
Le este greu să explice lucrurile
Nu-și amintesc ce le-au spus oamenii
Răspund la întrebările greșite la teste
Pot avea dificultăți în menținerea relațiilor deoarece nu înțeleg sau nu comunică bine
Nu pot trece teste de calificare din cauza părții de înțelegere a citirii. Aceștia se pot
descurca destul de bine la matematică, știință sau partea financiară.
Li se pare dificil să facă prezentări la locul de muncă
Nu pot ține pasul cu lectura pentru domeniul în care activează
Sunt trecuți cu vederea pentru promovare din cauza abilităților slabe de memorie sau
de comunicare
Pierd șirul în conversațiile care se desfășoară repede
Li se pare greu să ia parte la conversații lejere, deoarece nu pot citi și reține cu ușurință
articole din ziare și reviste
Le este dificil să obțină diplome avansate datorită volumului mare de lectură
Au dificultăți în a scrie rapoarte clare
Au dificultăți în a prezenta materiale complexe
Se simt frustrați în mod frecvent pentru că nu pot „reușiˮ, indiferent de câte lucruri au
încercat.
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•
•
•
•
•
•
•
•

1.2.

Analiza nevoilor cursanților / testele inițiale

Un test inițial este dat cursanților pentru a identifica nivelul grupului. Patruzeci și cinci de
minute ar trebui să fie suficiente pentru ca aceștia să finalizeze testul. Testul și foaia de
răspuns sunt prezentate în „Modulul 2 - Anexa 1. Test inițialˮ.

1.3.

Rezultatele învățării

Până la sfârșitul acestui modul, cursanții ar trebui să poată:
1. Înțelege necesitatea dezvoltării înțelegerii citirii
2. Folosi diferite strategii pentru înțelegerii citirii

2. CONTEXT TEORETIC
2.1.

Informații generale

•

•

•

•

Sensibilizare fonemică - fonemele sunt cele mai mici unități care compun limba
vorbită. Fonemele se combină pentru a forma silabe și cuvinte.
Fonică - Fonica este înțelegerea faptului că există o relație previzibilă între foneme
(sunetele limbii vorbite) și grafeme (literele și grafiile care reprezintă acele sunete în
limba scrisă). Cititorii folosesc aceste relații pentru a recunoaște cuvinte familiare și
pentru a decoda pe cele necunoscute.
Dezvoltarea vocabularului - Dezvoltarea vocabularului se referă la cunoașterea
informațiilor stocate despre semnificațiile și pronunțiile cuvintelor necesare
comunicării. Dezvoltarea vocabularului este, de asemenea, un factor determinant
principal al înțelegerii citirii. Cititorii nu înțeleg conținutul a ceea ce citesc decât dacă
înțeleg semnificația majorității cuvintelor din text.
Fluența citirii, inclusiv abilități de citire orală - Fluența este capacitatea de a citi
cuvintele cu exactitate și rapiditate. Cititorii fluenți recunosc cuvinte și le înțeleg în
același timp. Fluența citirii este un factor critic necesar pentru înțelegerea citirii.
Strategiile de înțelegere a citirii - Înțelegerea citirii este punctul culminant al tuturor
aptitudinilor de citire și scopul final pentru a învăța să citești. Scopul stăpânirii
fiecăreia dintre cele patru abilități anterioare este de a înțelege. De asemenea,
înțelegerea citirii facilitează stăpânirea celorlalte patru abilități. Înțelegerea este un
proces activ care necesită o interacțiune deliberată și gândită între cititor și text, care
poate fi explicată în mod explicit prin instrucțiuni de înțelegere a textului.

Mulți ar putea fi chiar capabili să identifice strategiile pe care le folosesc cititorii buni pentru a
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Înțelegerea este una dintre cele cinci componente cheie ale instrucțiunilor esențiale ale citirii
(Sursa: http://www.readingrockets.org/article):

înțelege (pricepe) ceea ce citesc. Dar înțelegerea merge mai departe. Înțelegerea implică
construirea sensului:
•
•
•

din citirea textului tradițional în formă tipărită (cărți, ziare, reviste),
din a asculta pe alții citind sau
din vizualizarea textului într-unul din multele canale media disponibile în lumea de
astăzi.

Înțelegerea este o parte esențială a dezvoltării cu succes a alfabetizării în secolul XXI. Este un
instrument vital pentru citire în epoca noastră modernă, prin care noi:
•
•
•
•
•

înțelegem semnificația cuvintelor rostite de altcineva,
aflăm ceva nou, pentru a confirma ceva ce credem,
înțelege punctul de vedere al altcuiva,
ne relaxăm și, da,
chiar evadăm din presiunile cotidiene ale vieții.

Există multe scopuri ale citirii, dar fiecare se leagă de cunoaștere, de gândire. Fără „a gândi, a
întreba și a discutaˮ, citirea devine pur și simplu emiterea unor cuvinte. Acest tip de „citireˮ nu
are niciun beneficiu pentru cititor sau pentru cei care îl ascultă.

Citirea cuvintelor cu voce tare, pronunțarea lor în mod corespunzător nu constituie esența
lecturii. Și nici citirea într-un anumit ritm sau cu o anumită viteză, deși toate aceste abilități
contribuie la înţelegerea lecturii. O persoană poate face toate aceste lucruri bine și totuși să nu
înțeleagă ce înseamnă cuvintele.

Dificultățile de citire pot apărea în mai multe forme diferite și variază de la o alcătuire
inadecvată a vocabularului la condiții medicale, cum ar fi dislexia și tulburarea de deficit de
atenție și hiperactivitate (ADHD). (Sursa: https://www.universalclass.com/articles).
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Acceptând că există diferite niveluri de comportament de gândire care sunt importante
pentru învățare, Bloom, Engelhard, Furst, Hill și Krathwohl (1956), au dezvoltat o clasificare a
nivelelor de comportament intelectual, cunoscută sub numele de Taxonomia lui Bloom.
Această taxonomie conține trei domenii: cognitiv, psihomotor și afectiv. Domeniul cognitiv are
șase nivele: Cunoașterea (aflarea), Înțelegerea (comprehensiunea), Aplicarea (folosirea
cunoștințelor), Analiza (separarea celor cunoscute), Sinteza (punerea la comun a lucrurilor) și
Evaluarea (evaluarea rezultatelor). „Modulul 2 - Anexa 2. Taxonomia lui Bloomˮ prezintă
unele dintre caracteristicile Înțelegerii.
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Înțelegerea este scopul final al citirii. Înțelegerea este procesul simultan de extragere și
construire a sensului prin interacțiune și implicare cu limbajul scris. Cuvintele extragere și
construire sunt importante. Prin extragerea sensului, un cititor încearcă să obțină sensul pe
care autorul a dorit să-l transmită. Prin construirea sensului, un cititor creează o reprezentare
mentală bazată parțial pe cunoștințe și experiență anterioare. Elementul constructiv al
înțelegerii garantează că fiecare cititor va avea o idee unică despre ceea ce transmite un
anumit text.

Dislexia, într-o definire largă, este incapacitatea sau dificultatea copiilor sau adulților de a
învăța să citească și să scrie, copii sau adulți care sunt altfel inteligenți și care au sau au avut
parte de o educație adecvată. Nu există nicio cauză directă sau cauze cunoscute ale dislexiei,
dar se crede, în general, că unul dintre cele mai recunoscute simptome ale dislexiei pare să
implice inversarea literelor sau numerelor. În plus, dislexia determină, de asemenea,
incapacitatea individului de a despărți cuvintele în sunete individuale sau incapacitatea
individului de a-și aminti cum sună cuvintele.

Contrar credintei populare, dislexia nu este o problema de vedere. Simptome suplimentare
care însoțesc adesea dislexia sunt slabe abilități de memorie pe termen scurt sau probleme de
prelucrare a limbii vorbite. În general, considerată a fi o dizabilitate la citit, dislexia este o
condiție medicală care nu poate fi inversată. Cu toate acestea, multe persoane dezvoltă cu
succes strategii care ajută la compensarea dificultăților de citire prin metode corective.
Din nefericire, mulți profesori și părinți cred că orice elev care citește lent sau care nu pare să
avanseze la fel de repede ca și colegii săi este dislexic, ceea ce cu siguranță nu este adevărat.
Ca și în cazul oricărei dificultăți de citire, experimentarea cu diferite metode de citire poate
ajuta la îmbunătățirea vitezei și a fluenței. „Modulul 2 - Anexa 3. Dislexici celebriˮ prezintă
exemple de inspirație a unor dislexici celebri și de succes care au reușit în ciuda acestei
dizabilități. Dar, trebuie doar să vă amintiți - pentru fiecare dislexic renumit sau cunoscut,
există mii și alte mii care au reușit, cu toate că suferă de această tulburare. Din păcate, există
milioane de oameni care nu au reușit și care ar fi putut!
ADHD, cunoscută și sub numele de tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate, este un
termen foarte familiar în cadrul districtelor școlare din întreaga lume. Tulburarea de deficit
de atenție și hiperactivitate este mai frecventă la băieți decât la fete, iar în școală, adesea se
dă vina pe ADHD pentru comportamentul sau notele scăzute ale copiilor.

Copiii, precum și adulții diagnosticați cu tulburări de deficit de atenție, de multe ori, consideră
dificilă înțelegerea instrucțiunilor date în școală sau la locul de muncă. Dificultatea de
concentrare și menținere a atenției asupra activităților și sarcinilor specifice este o provocare
majoră și nerealizarea sarcinilor sau activităților este foarte comună.

Adulții ar trebui să-și dezvolte abilitățile lingvistice și matematice, precum și comportamentul
intelectual pentru a avea acces la informații, pentru a-și exprima opiniile și ideile, pentru a lua
măsuri pentru rezolvarea problemelor și a crea oportunități viitoare sub forma unor calificări
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NOTĂ: Rețineți că orice tulburare sau dificultate la citire trebuie să fie corect examinată și
evaluată de către un profesionist! Doar pentru că cineva are dificultăți de memorare a
vocabularului sau poate avea dificultăți în a înțelege atunci când vine vorba de citit sau scris
nu înseamnă că acesta are o dizabilitate de citire sau învățare.
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ADD, tulburare de deficit de atenție, este similară cu ADHD, fără problemele de
hiperactivitate. La unele persoane, hiperactivitatea poate fi prezentă fără a exita deficiențe în
nivelurile de atenție.

suplimentare. Realizarea scopurilor pe care le-au stabilit pentru ei înșiși permite adulților săși îndeplinească efectiv rolurile în societate ca lucrători, membrii ai familiei și ai comunității.

2.2.

Strategii generale pentru înțelegerea citirii

Procesul de înțelegere a textului începe înainte ca copiii să poată citi, când cineva le citește o
carte ilustrată. Ei ascultă cuvintele, văd imaginile din carte și pot începe să asocieze cuvintele
de pe pagină cu cuvintele pe care le aud și cu ideile pe care le reprezintă.
Pentru a învăța strategiile de înțelegere, adulții au nevoie de modelare, de exercițiu și de
feedback. Există diferite metode folosite de instructori pentru a ajuta adulții să înțeleagă mai
bine textul pe care îl citesc sau îl ascultă. Unele strategii de înțelegere sunt descrise mai jos
(Sursa: https://www.readnaturally.com/research/5-components-ofreading/comprehension#programs).
•

Anticiparea

Atunci când adulții fac predicții cu privire la textul pe care urmează să îl citească, se stabilesc
așteptări pe baza cunoștințelor lor anterioare despre subiecte similare. Pe măsură ce citesc, ei
își pot revizui mental predicția pe măsură ce obțin mai multe informații. Puteți utiliza a doua
coloană a „diagramei K-W-Lˮ prezentată în capitolul 2.4. pentru explicarea acestei strategii.
•

Vizualizarea

Studiile au arătat că adulții care vizualizează în timp ce citesc își amintesc mai bine decât cei
care nu vizualizează(Pressley, 1977). Cititorii pot profita de ilustrațiile care sunt încorporate
în text sau își pot crea propriile imagini sau desene mintale atunci când citesc textul fără
ilustrații.

Înțelegerea se referă la asimilarea a ceea ce citiți. Unii oameni pot citi cuvintele mai repede
decât pot construi sensul. Înțelegerea fluxurilor din cuvintele citite și imaginile mintale create
sau trezite de cuvinte. Imaginile mintale slabe sunt legate de o înțelegere slabă, de vocabularul
redus, de secvențierea slabă, de neînțelegerea ideii principale, de capacitatea redusă de a
trage concluzii și de abilitățile slabe de gândire critică.
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Imaginile mintale construiesc sensul și organizează gândurile. Gândiți-vă la semnificația
surprizei, furiei sau bucuriei. Da, puteți să definiți aceste concepte în cuvinte, dar și să VEDEȚI
expresiile și limbajul corpului, care sunt esențiale pentru înțelegere. Consultați „Modulul 2 Anexa 4 - Vizualizareaˮ pentru un exercițiu simplu pe care îl puteți folosi atunci când discutați
despre expresiile feței.
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Puteți auzi în mod clar când cineva citește slab, cu voce tare. Din păcate, nu auziți nimic și nu
vedeți nimic atunci când un individ are probleme în a genera imagini mintale pentru a crea un
sens în timp ce citește. Consultați „Modulul 2 - Anexa 4 - Vizualizareaˮ pentru un exercițiu
simplu pe care îl puteți începe cu introducerea vizualizării.

•

Conectarea

O abordare cognitivă, menționată și sub numele de „a citi dincolo de textˮ, implică găsirea unei
legături personale cu cititul, cum ar fi experiența personală, textele citite anterior etc., pentru
a ajuta la stabilirea unei înțelegeri mai profunde a contextului textului.
•

A pune întrebări

A pune întrebări despre text și a răspunde la ele este o altă strategie care îi ajută pe adulți să
se concentreze asupra semnificației textului. Instructorii vă pot ajuta prin modelarea atât a
procesului de a pune întrebări bune, cât și de a găsi strategii pentru identificarea
răspunsurilor în text.

Cursanții trebuie să-și amintească faptul că cititorii buni ÎNTOTDEAUNA gândesc și pun
întrebări. Prin citirea activă, cursanții vor dezvolta o mai bună înțelegere a textului. Ei ar
trebui să fie conștienți de diferența dintre întrebările „închiseˮ și „deschiseˮ. Definiția
întrebărilor închise este că răspunsul se află chiar în text (de fapt, chiar puteți indica
răspunsul în text). Un exemplu de întrebare închisă este „Cine este personajul principal?ˮ
Definiția întrebărilor deschise este că răspunsul este susținut de text. Un exemplu de
întrebare deschisă este „Care este lecția ce poate fi învățată din această poveste?ˮ.

Întrebări la care cursanții să se gândească la citirea activă a unui text: Cine? Ce? Unde? Când?
De ce? Cum?
•

Clarificarea

Identificarea ideii principale și rezumarea ei necesită ca adulții să determine ceea ce este
important și apoi să-l transmită în cuvintele lor. În acest proces, implicit, ei încercă să
înțeleagă scopul autorului în scrierea textului. Puteți utiliza a treia coloană a „diagramei K-WLˮ prezentată în capitolul 2.4. pentru explicarea acestei strategii.
•

Evaluarea

Cursanții evaluează stilul textului autorului. Atunci când cursanții declară exact ce anume le-a
plăcut sau nu despre text, ei sunt încurajați să gândească critic și să analizeze tehnicile de
scriere ale autorului.
Întrebări la care cursanţii să se gândească în timp ce remarcă măiestria autorului:

Strategii de înțelegere a citirii: textul narativ

Textul narativ descrie o poveste, fie o poveste adevărată, fie o poveste fictivă. Există o serie de
strategii care îi vor ajuta pe adulți să înțeleagă textul narativ.
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2.3.

Ce parte din text ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai puțin?
Autorul a folosit limbajul figurativ, umorul sau suspansul?
Ai citi mai multe cărți scrise de acest autor?
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•
•
•

•

Harta povestirii

Harta povestirii
________________________________
Cadru
Când şi unde are loc povestea
(acestea se pot schimba pe
parcursul povestirii).

Titlu________________________

Personaje
Personajele din poveste, inclusiv
protagonistul (personajul
principal), ale căror motivații și
acțiuni conduc povestea.

Intriga
Ce a condus la desfășurarea evenimentelor? Ce problemă
a apărut sau care au fost personajele cheie după aceea?

Desfășurarea acțiunii (momente importante)

Pașii sau evenimentele cheie care surprind evoluția
situației.

Deznodământ

Cum a fost rezolvată problema? A fost atins scopul ?
Cum a fost rezolvată problema? Scopul a fost atins?

Morala
Sensul mai larg sau importanța, morala, acel „și ce
dacă?ˮ.
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o Cadrul: Când și unde povestirea are loc (acestea se pot schimba pe parcursul
povestirii).
o Personajele: Oamenii sau animalele din poveste, inclusiv protagonistul
(personajul principal), ale căror motivații și acțiuni conduc povestea.
o Intriga: Desfășurarea acțiunii, care, de obicei, include una sau mai multe
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Instructorul poate explica diagrama cu momentele povestirii pentru a crește gradul de
conștientizare al cursanților asupra elementelor pe care autorul le folosește pentru a construi
povestea. Momentele povestirii includ:

probleme sau conflicte pe care protagonistul trebuie să le abordeze și, în cele
din urmă, să le rezolve. Acesta poate fi împărțit în trei momente: intriga, punctul
culminant, deznodământul.
o Morala: Lecția dominantă sau ideea principală pe care autorul dorește ca
cititorii să o culeagă din poveste. Ar putea fi explicit menționată ca în Fabulele
lui Aesop sau dedusă de cititor (mai des întâlnit).

Consultați „Modulul 2 - Anexa 4 - Exemplu de hartă a povestiriiˮ pentru un exemplu foarte
simplu de hartă a povestirii, pentru diagrama generalizată și pentru o diagramă care trebuie
completată de cursanți.
•

Repovestirea

Solicitând cursanțior să redea o poveste în propriile lor cuvinte îi forțează să analizeze
conținutul pentru a determina ce este important. Instructorii îi pot încuraja pe cursanți să
meargă mai departe de redarea literală povestirea, pentru a-și trage propriile concluzii despre
aceasta.
•

Anticiparea

Instructorii pot cere cursanților să facă o predicție despre o poveste bazată pe titlul acesteia și
orice alte indicii care sunt disponibile, cum ar fi ilustrațiile. Instructorii pot solicita mai târziu
cursanților să găsească un text care susține sau contrazice predicțiile lor.
•

A răspunde la întrebările de înțelegere

Puneți cursanților diferite tipuri de întrebări ce necesită găsirea răspunsurilor în diferite
moduri, de exemplu, prin găsirea de răspunsuri literale chiar în textul însuși sau prin
utilizarea unor cunoștințe anterioare și apoi prin deducerea răspunsurilor bazate pe indicii în
text.

2.4.

Strategii pentru înțelegerea citirii: text informativ

Textul informativ explică fapte și concepte pentru a informa, convinge sau explica.
•

Structura textului informativ

o Cauză și efect – vezi „Modulul 2 - Anexa 5. Exemple de cauză și efectˮ.
o Problemă și soluție
o Comparație și contrast
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Textul informativ folosește adesea una dintre cele cinci structuri de text comune ca principiu
de organizare:

10

Textul informativ este în general structurat cu indicii vizuale, cum ar fi rubricile și subtitlurile,
care oferă indicații clare cu privire la structura informațiilor. Prima propoziție dintr-un
paragraf este, de asemenea, de obicei, o propoziție care afirmă în mod clar care este subiectul
acelui paragraf.

o Descriere
o Ordonarea în timp (succesiune de evenimente, acțiuni sau pași).

Predarea acestor structuri poate ajuta cursanții să recunoască relațiile dintre idei și intenția
generală a textului.
•

Ideea principală / rezumarea

Un rezumat surprinde pe scurt ideea principală a textului și detaliile-cheie care susțin ideea
principală. Cursanții trebuie să înțeleagă textul pentru a scrie un rezumat bun care este mai
mult decât o repetare a textului în sine.
Diagrama K-W-L (Ştiu-Vreau-Am aflat)
K
Ce Știu (în engleză: Know nota traducătorului)

Stonehenge este mare.
Este un monument făcut
din piatră.
Pietrele sunt aranjate
într-un cerc.
Pietrele se aliniază cu
ceva
Unele pietre sunt curbate.

Titlu: Stonehenge

W
Ce Vreau să știu (în engleză:
Want - nota traducătorului)
Unde este Stonehenge?
Cine a construit
Stonehenge?
Când a fost construit
Stonehenge?
De ce a fost construit
Stonehenge?
Cu ce se aliniază pietrele?

Categoriile de informații la care mă aștept să fie utilizate

Scopul monumentului Stonehenge
Istoria monumentului Stonehenge
Structura monumentului Stonehenge

L
Ce am Aflat (în engleză:

Learned- nota traducătorului)

Stonehenge este în sudul
Angliei.
Nimeni nu este sigur cine
a construit Stonehenge.
Stonehenge a fost
construit cu mii de ani în
urmă.
Stonehenge ar fi putut fi
un loc care să vindece
bolnavii și răniții sau un
altar pentru cei morți.
Stonehenge se aliniază cu
calea soarelui în cele mai
lungi și cele mai scurte
zile ale anului.
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1. Ce știu: Înainte ca cursanții să citească textul, cereți-le ca, în grup, să identifice ceea ce
știu deja despre subiect. Cursanții scriu această listă în coloana „Kˮ a formularelor K-WL.
2. Ce vreau să știu: Cereți cursanților să scrie întrebări despre ceea ce doresc să învețe din
citirea textului în coloana „Wˮ a formularelor K-W-L. De exemplu, cursanții se pot
întreba dacă unele „informațiiˮ oferite în coloana „Kˮ sunt adevărate.
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Există trei etape în procesul K-W-L (Ogle, 1986):

3. Ce am aflat: pe măsură ce citesc textul, cursanții ar trebui să caute răspunsuri la
întrebările enumerate în coloana „Wˮ și să scrie răspunsurile lor în coloana „Lˮ,
împreună cu orice altceva reușesc să afle.

După ce toți cursanții au citit textul, instructorul conduce o discuție cu întrebări și răspunsuri.
•

Organizatoare grafice

Organizatoarele grafice oferă reprezentări vizuale ale conceptelor în textul informativ.
Reprezentarea grafică a ideilor și a relațiilor poate ajuta cursanții să le înțeleagă și să le
memoreze. Exemple de organizatoare grafice sunt:
o Diagrame care reprezintă categorii și ierarhii
CEO

Echipa de
resurse umane

Director
financiar

Director
tehnic

Director de
resurse umane

Asistent de
manager

Asistent de
manager

Asistent de
manager

Personal

Personal

Personal

o Tabele care compară și diferenţiază date
Categorie plan

Cât plătește
compania de
asigurări

Cât plătești tu

Bronz

60%

40%

Aur

80%

20%

Argint
Platină

70%
90%

30%
10%

12

Echipa tehnică
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Echipa
financiară

o Diagrame temporare care reprezintă ordinea evenimentelor
Broască
adultă

Ou

Ciclul de viață
al unei broaște
Broască

Mormoloc

mică

o Diagrame care reprezintă etapele unui proces
Privești
meniul

Foarte
foame?

Da

Comandă
aperitiv

Nu
Nu

Salata e
inclusă?

Nu

Comandă
antreu

Da

Alege sosul
pentru salată

Să înveți adulții cum să dezvolte și să construiască organizatoare grafice va necesita o anumită
modelare, îndrumare și feedback. Instructorii ar trebui să demonstreze procesul cu exemple
în primul rând, înainte ca cursanții să exerseze singuri, cu îndrumarea instructorului și, în cele
din urmă, să lucreze independent.

3. EXERCIȚII ȘI TESTE

•

O modalitate distractivă de a învăța numele celorlalți cursanți, perfectă pentru un grup
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Ca un exercițiu de spargere a gheții pentru începutul activității de formare, instructorul poate
folosi următoarea activitate sau orice altă activitate de spargere a gheții pe care o cunoaște
foarte bine:

13

„Modulul 2 - Anexa 5 - Teste suplimentare” prezintă încă trei teste care pot fi utilizate în
timpul programului de dezvoltare a abilităților de înțelegere ale cursanților.

de oameni care se întâlnesc pentru prima dată, o activitate bună de „încălzire a
creieruluiˮ, deoarece necesită concentrare și abilități mnemonice: cursanții și
instructorul trebuie să se aranjeze în cerc, față în față. Instructorul începe prin a-și
spune numele cu voce tare, asociindu-l cu un gest simplu al corpului (o mână ridicată, o
mișcare din picior, scuturarea capului, etc.). Apoi, în sensul acelor de ceasornic, toți
membrii cercului trebuie să încerce să repete numele și gesturile oamenilor dinaintea
lor, precum și numele propriu și gestul lor pe care următoarea persoană să le adauge la
listă. Și așa până când cercul este închis. Odată ce runda este terminată, cursanții se pot
aplauda și întoarce la locurile lor.

4. MOD DE PREZENTARE CURRICULUM

45 min

• Întâmpinarea cursanților
• Spargerea gheții
• Reguli ale sesiunii de formare - expuneți
regulile pe care toată lumea ar trebui să le
respecte în timpul formării (telefoanele
sunt pe modul silențios, se pot pune
întrebări, nu există întrebări idioate,
trebuie să fim constructivi, este OK să nu
fiți de acord cu ceilalți, dezacordul nu
trebuie perceput ca un atac personal, toți
trebuie să ne distrăm și să ne simțim bine,
etc.), scrieți-le pe flipchart și cereți tuturor
să semneze.
• Test inițial

30 min

• Importanța înțelegerii citirii

45 min.

Materiale

Resurse

Un mesaj
de bun
venit pe
flipchart

Exercițiul de
spargere a
gheții descris în
capitolul 3

Foi de test
pentru toți
cursanții
(nu
includeți
foaia de
răspuns)
Videoproiector

Modulul 2Anexa 1-Test
inițial

Carioci
pentru
flipchart

Modulul 2Anexa 9 Prezentare în
Power Point
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Activități de învățare / Sfaturi pentru
instructori
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Timp
recomandat

60 min

120 min

• Strategii pentru înțelegerea citirii : Harta
povestirii:
o Introducerea diagramei hărții
povestirii printr-un exemplu simplu
de poveste
o Diagrama generalizată din capitolul
2.3. se încheie împreună cu cursanții
o Cursanții își fac propria hartă a
poveștii: grupul este împărțit în
grupe mici de câte 3 cursanți. O
poveste cunoscută de toată lumea
este repovestită de instructor, iar
cursanților li se cere să dezvolte harta
povestirii pe flipchart. Foile sunt
afișate pe perete și discuția este
condusă de către instructor.
o În funcție de nivelul grupului, se
poate opta ca fiecare grup mic să își
aleagă propria poveste.
• Principiul de organizare pentru cauză și
efect:
o Introduceți principiul de organizare
pentru cauză și efect
o Efectuați exercițiile din Modulul 2Anexa 5
• Diagrama KWL:
o Introduceți principiul Cauză și Efect
de organizare
o În funcție de nivelul grupului,
instructorul vine cu un text adecvat
pentru a fi distribuit fiecărui cursant.
Grupul este împărțit în grupuri mici
de 2-3 cursanți și dezvoltă diagrama
KWL. Foile sunt afișate pe perete și
discuția este facilitată de către
instructor.

Materiale

Resurse

Modulul 2Anexa 6
exemplare
pentru toți
cursanții

Modulul 2Anexa 6 Exemplu de
hartă a
povestirii

Foi pentru
flipchart
Carioci

Modulul 2Anexa 5copii
pentru toți
cursanții
(nu
includeți
foaia de
răspuns)
Copii ale
textului
selectat
pentru toți
cursanții

Modulul 2Anexa 5- Cauză
- Efect:
Exemple

Exemplul de
diagramă KWL
din capitolul
2.4.

Un text potrivit
pentru
diagrama KWL

15

240 min

Activități de învățare / Sfaturi pentru
instructori

Pagina

Timp
recomandat

Timp
recomandat
120 min

120 min

60 min

Activități de învățare / Sfaturi pentru
instructori
• Alte organizatoare grafice:
o Introduceți alte organizatoare grafice
o În funcție de nivelul grupului,
atribuiți diferite sarcini pentru
completarea unor organizatoare
grafice. Rezultatele sunt prezentate
de fiecare grup.
• Vizualizarea:
o Discutați importanța vizualizării
o Desfășurați exercițiul din anexa 4
o În funcție de nivelul grupului,
instructorul selectează un text care să
fie utilizat pentru un exercițiu
personal de vizualizare. Fiecare
cursant primește textul și i se cere să
îl citească și să descrie (descrierea
scurtă punctuală) modul în care
vizualizează textul respectiv. Se
formează perechi și cursanții
împărtășesc descrierea lor cu
partenerul. O discuție este apoi
facilitată de instructor.
• Strategii generale pentru înțelegerea
citirii:
o Prezentați strategii diferite din
capitolul 2.2. și revizuiți toate
subiectele discutate în timpul
cursului

Evaluare (pentru a verifica
cunoștințelor acumulate)
Feedback de la cursanți

Materiale
Copii ale
exemplelor
ce vor fi
folosite pe
parcursul
exercițiului
cu grupuri
mici.
Copii ale
textului ce
va fi folosit
pentru
exercițiul
de
vizualizare
pentru toți
cursanții

Resurse
Organizatoare
grafice în
capitolul 2.4.

Exemple ce vor
fi folosite pe
parcursul
exercițiului cu
grupuri mici.
Modulul 2Anexa 4 Vizualizarea
Texte pentru
exercițiul de
vizualizare

Copii ale
prezentării
pentru toți
cursanții

Prezentare PPT
despre
strategiile
generale
pentru
înțelegerea
citirii
Realizaţi o evaluare folosind "Modulul 2 - Anexa 8 - Test de
evaluare a modulului"
Cereți cursanților să completeze chestionarul de feedback

•

Declarația europeană a dreptului la alfabetizare (versiunea completă în limba engleză)
- http://www.elinet.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right
_to_Literacy2.pdf
Declarația europeană a dreptului la alfabetizare (versiunea scurtă în limba
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•
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5. LECTURA SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTAREA ULTERIOARĂ

•
•
•

engleză) http://www.elinet.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.
pdf
Declarația europeană a dreptului la alfabetizare (versiune scurtă în limbile statelor
membre ale UE) http://www.eli-net.eu/about-us/literacy-declaration/
http://www.literacyconnections.com/whatiscomprehension-php/
http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-englishlanguage-learners

6. ANEXE
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Modulul 2-Anexa 1 - Test inițial
Modulul 2-Anexa 2 - Taxonomia lui Bloom
Modulul 2-Anexa 3 - Învingătorii dislexiei
Modulul 2-Anexa 4 - Vizualizarea
Modulul 2-Anexa 5 – Exemple de cauză - efect
Modulul 2-Anexa 6 - Exemple de hărți ale povestirii
Modulul 2-Anexa 7 - Teste suplimentare
Modulul 2-Anexa 8 - Testul de evaluare a modulului
Modulul 2-Anexa 9 - Prezentare Power Point

Pagina

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANEXE
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

MODULUL 2 – ANEXA 1. TEST INIȚIAL
Vă rugăm să citiți cu atenție următorul text și să rezolvați exercițiile.

SURSE ALTERNATIVE DE ENERGIE: ENERGIE EOLIANĂ, SOLARĂ, GEOTERMALĂ ȘI
HIDROELECTRICĂ
Sursa: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets

Există multe motive pentru utilizarea surselor alternative de
energie. Unul dintre motive este reducerea poluanților și a gazelor
cu efect de seră. Sursele alternative sau regenerabile de energie
contribuie la reducerea cantității de toxine care rezultă din
utilizarea energiei tradiționale. Aceste surse alternative de energie
contribuie la protejarea împotriva efectelor secundare nocive ale
utilizării energiei și contribuie la conservarea multor resurse
naturale pe care le folosim în prezent ca surse de energie
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Energia eoliană. Energia eoliană este capacitatea de a capta vântul în așa fel încât să
propulseze elicele turbinelor eoliene. Atunci când elicele se rotesc, această mișcare este
transformată în curent electric cu ajutorul unui generator electric. În
morile de vânt mai vechi, energia eoliană punea în mișcare mașinile
mecanice pentru a face munca fizică, cum ar fi zdrobirea cerealelor
pentru a face pâine sau pomparea apei pentru a obține apă. Turnurile
eoliene sunt construite pe fermele eoliene și, de obicei, există mai
multe turnuri construite împreună. În 2005, utilizarea generatoarelor
eoliene în întreaga lume reprezenta mai puțin de 1% din totalul
energiei electrice combinate. Există mai multe avantaje ale acestei
surse de energie: nu există poluare, nu se termină niciodată, iar agricultura și pășunatul pot
avea loc pe același teren cu turbinele eoliene, iar fermele eoliene pot fi construite oriunde. Un
dezavantaj este acela că este nevoie de un vânt consistent pentru a obține suficientă energie.
Dacă viteza vântului scade, se produce mai puțină energie electrică. Parcurile eoliene mari pot
avea, de asemenea, un efect vizual negativ pentru persoanele care locuiesc în apropiere.
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Există multe surse alternative de energie: energia eoliană, energia solară, energia geotermală
și energia hidroelectrică sunt câteva exemple.

Energia solară. Energia solară este utilizată pentru încălzire, gătit, producție de energie
electrică și chiar pentru a elimina sarea din apa sărată, astfel
încât apa să fie potabilă și utilizată pentru alte scopuri unde nu
este nevoie de sare. Energia solară folosește lumina soarelui
care lovește panourile solare termice pentru a transforma
lumina soarelui pentru încălzirea aerului sau a apei. Alte
metode de utilizare a energiei solare includ pur și simplu
deschiderea jaluzelelor sau a obloanelor și lăsarea soarelui să
pătrundă în cameră sau folosind un anumit tip de oglindă pentru încălzirea apei și producerea
de abur. Un avantaj al energiei solare este că este regenerabilă. Atâta timp cât există lumina
soarelui, veți putea să obțineți energie din ea. Nu există, de asemenea, nici o poluare și poate fi
utilizată eficient pentru încălzire și lumină. Puteți vedea beneficiile energiei solare în
încălzirea bazinelor de înot, spa-urilor și a rezervoarelor de apă în multe orașe din întreaga
țară.
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Energia hidroelectrică. Energia care provine din energia
potențială a apei care este zăgăzuită furnizează energie unei
turbine cu apă și unui generator. Un al mod de a obține această
energie este de a folosi puterea mareelor. Astăzi, generatoarele
electrice pot fi alimentate cu energie hidraulică care pot rula înapoi
ca un motor, pompând apa pentru utilizare ulterioară. Un avantaj
este că se poate controla utilizarea energiei prin controlul apei. De
asemenea, se poate genera apă tot timpul, deoarece nu există forțe
exterioare care să împiedice acest lucru. În plus, nu există poluare în utilizarea acestui tip de
energie. De fapt, se poate chiar reutiliza apa folosită pentru energia hidroelectrică.
Dezavantajele sunt că barajele sunt costisitoare de construit și de întreținut. De asemenea,
trebuie să existe o cantitate suficientă de apă în zonă pentru a produce energie.
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Energia geotermală. Geotermal înseamnă
„căldura pământuluiˮ. Această energie captează
energia termică de sub Pământ. Rocile fierbinți de
sub pământ ajută la încălzirea apei pentru a
produce abur. Prin găurile săpate în această zonă
a solului aburul se ridică și este purificat și folosit
pentru a pune în mișcare turbine, care, la rândul
lor, dau putere generatoarelor electrice.
Avantajele acestui tip de energie sunt că nu există efecte secundare dăunătoare, este
autosuficientă odată ce a fost construită instalația geotermală, iar instalațiile sunt în general
mici, astfel încât nu există efecte vizuale negative asupra zonei din jurul instalației.

În concluzie. În timpul vieții voastre, vor exista mai multe progrese în domeniul energiei.
Generația voastră va trebui să valorifice resursele naturale de care viața umană are nevoie pe
acest pământ. Va trebui să luați parte la aplicarea continuă și individuală a surselor
alternative de energie, astfel încât Pământul să rămână sănătos și resursele noastre să poată fi
reînnoite.

Sursa:
http://theearthproject.com/
renewable-energy-sources101/

Surse de energie regenerabile (stânga) vs. Surse de energie ne-regenerabile (dreapta)

Exercițiul 1. Folosiți fiecare cuvânt într-o propoziție. Subliniați cuvântul folosit.

regenerabil ______________________________________________________________________________________________

propulsa__________________________________________________________________________________________________

consistent _______________________________________________________________________________________________
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eficient ________________________________________________________________________________________________

Exercițiul 2. Căutați cuvintele. Găsiți sursele alternative de energie în grila următoare: vant,

solar, geotermal și hidroelectric.

J C Y G R E N E A T
W I J E X T B O X T
E R D S X E T Y E V
R T Y F S R J G K F
T C V Z B X A W U C
N E T T X O A L D M
A L X C E D Z R O W
V E V W K U X J J S
Z O I C D A O W Z K
Z R A G H I K G G U
D D Z P R C K N G I
B I A V U M N Z K L
G H H K Y K A S U A
G E O T E R M A L S
H U D R L N S R K T

Exercițiul 3. Întrebări cu răspunsuri multiple (puneți un X în fața răspunsului corect).
1. Care sunt sursele alternative de energie?

 a. energia eoliană

 d. energia hidroelectrică
 e. toate cele de mai sus
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 c. energia geotermală
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 b. energia solară

2. Ce tip de energie înseamnă „căldura pământuluiˮ?
 a. cărbunele

 b. mineralele

 c. geotermală

 d. hidroelectrică

Exercițiul 4. Definiții (Scrieți semnificația fiecărui cuvânt așa cum este folosit în text)

1. toxine _________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
2. propulsa
_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
3. transformat
______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Exercițiul 5. Răspuns extins (Răspunde folosind propoziții complete)

1. Care este unul din motivele citate în text pentru utilizarea surselor alternative de energie?

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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2. Recitiți ultimul paragraf al textului. Ce îi încurajează autorul pe cititori să facă pentru a
menține pământul sănătos și pentru a reînnoi resursele?

5

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
3. Completați tabelul cu cel puțin un avantaj și un dezavantaj pentru fiecare sursă alternativă
de energie:
Avantaje

Dezvantaje

Energia eoliană

Energia solară

Energia geotermală
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Energia hidroelectrică

RĂSPUNSURI
Exercițiul 3.
1. e
2. c

Exercițiul 5. Răspuns extins (răspunsuri rezonabile acceptate)

1. Utilizarea surselor alternative de energie contribuie la reducerea poluanților și a gazelor cu
efect de seră. (Menționați cel puțin un motiv.)
2. Autorul le spune cititorilor că trebuie să aprecieze resursele naturale de care avem nevoie
pe Pământ. Ei trebuie să utilizeze surse alternative de energie, astfel încât resursele
Pământului să fie protejate.
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3. Citiți textul pentru avantajele și dezavantajele fiecărei surse de energie, astfel încât tabelul
să poată fi completat cu exactitate.

MODULUL 2 – ANEXA 2. TAXONOMIA LUI BLOOM
Potrivit lui Chaffee (2003), gândirea critică este „Înțelegerea lumii prin examinarea cu atenție
a procesului de gândire, precum și pentru a clarifica și îmbunătăți înțelegerea noastră.῎
Gândirea critică depășește memoria rotativă și întrebările cu răspunsuri multiple și
încurajează formele de gândire „cumˮ și „de ceˮ.
Taxonomia lui Bloom a fost creată în 1956 sub conducerea psihologului educațional Dr.
Benjamin Bloom, pentru a promova forme mai înalte de gândire în educație, cum ar fi analiza
și evaluarea conceptelor, proceselor, procedurilor și principiilor, în detrimentul simplei
memorizări a unor fapte (învățarea prin memorare).

Admițând că există diferite niveluri de comportament de gândire care sunt importante pentru
învățare, Bloom, Englehart, Furst, Hill și Krathwohl (1956), au dezvoltat o clasificare a
nivelelor de comportament intelectual. Această taxonomie (clasificare) conține trei domenii:
cognitiv, psihomotor și afectiv. Domeniul cognitiv are șase niveluri: cunoaștere, înțelegere,
aplicare, analiză, sinteză și evaluare.
Domeniile cognitive originale (care au substantive enumerate ca titlu) sunt notate în Fig. 1. La
sfârșitul anilor 1990, un nou grup de psihologi cognitivi, condus de Anderson și Sosniak
(1994), a actualizat taxonomia care reflectă relevanța pentru secolul XXI. Graficul de
comparație (Fig.2) prezintă un nou limbaj asociat cu Taxonomia Bloom. Modificările
principale constau în schimbarea numelor elementelor de la formele substantivale originale la
forme verbale.
Creare

Sinteză

Evaluare

Analiză

Analiza

Aplicare

Aplicare

Înțelegere

Înțelegere

Cunoaștere

Memorare

Fig. 1

Fig. 2
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Evaluare

Cel de-al doilea domeniu este Înțelegerea [Comprehensiunea]. Acest domeniu implică
înțelegerea mesajului literal conținut în comunicare și posibilitatea de a arăta o înțelegere a
relațiilor dintre fiecare dintre aceste elemente din subiectul discutat. Componentele
înțelegerii includ autoreglementarea, interpretarea și extrapolarea.

Acest lucru poate implica folosirea comportamentului de autoreglementare exemplificat cel
mai bine prin repetarea problemei în cuvintele proprii ale cursanților, compararea cu
informațiile personale sau modificarea informațiilor în ceva mai semnificativ, cum ar fi
schimbarea unui proces pas cu pas într-o diagramă de flux.
Gluck a pus punctul pe i atunci când a spus că cursantul secolului 21 trebuie să-și dezvolte noi
abilități și că cititul, scrisul și aritmetica nu mai sunt suficiente. Trebuie să adăugăm cele trei
C-uri - calculator, gândire critică și capacitate de schimbare. (Gluck 1992 în Peters 1994 p
259).
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Mai jos, regăsiți o prezentare sintetică a taxonomiei lui Bloom:

Cunoştinţe

Comprehensiunea

Aplicarea

Analiza

(aflarea)

(înţelegerea)

(folosirea
cunoştinţelor)

(descompunerea a (alăturarea
ceea ce știi)
lucrurilor în mod
diferit)

(judecarea
rezultatelor)

Definiția lui
Bloom

Amintiți-vă
informații aflate
anterior

Demonstrarea și
înțelegerea faptelor

Aplicați
cunoștințele la
situații reale

Abilități
observate și
afișate

Observarea și
evocarea
informațiilor.

Înțelegerea
informațiilor, a
principiilor.
Înțelegeți sensul.
Traduceți
cunoașterea în noul
context. Interpretați
diagrame, fapte,
comparați,
contrastați.
Ordonați, grupați,
deduceți. Preziceți
consecințele.

Utilizați / aplicați
informații. Folosiți
metode, concepte și
teorii în situații noi.
Rezolvați probleme
folosind abilitățile
sau cunoștințele
necesare. Construiți
grafice și diagrame.

Descompuneți
obiecte sau idei în
părți mai simple și
găsiți dovezi care să
susțină
generalizările

Efectuați judecăți și
apărați-le pe baza
dovezilor interne
sau a criteriilor
externe

Repetați ideile
vechi pentru a crea
altele noi.
Relaționați /
integrați cunoștințe
din mai multe
domenii. Anticipați,
creați, trageți
concluzii,
propuneți,
produceți lucrări
originale.

Comparați și
diferențiați ideile.
Evaluați valoarea
teoriilor,
prezentărilor.
Faceți alegeri
bazate pe
argumente logice.
Verificați / evaluați
valoarea probelor /
lucrărilor.
Recunoașteți
subiectivitatea.
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Compilați ideile
componentelor
într-un întreg nou
sau propuneți
soluții alternative

Evaluarea
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Cunoștințe despre
date, locuri,
evenimente, idei
majore, concepte,
termeni, principii.
Stăpânirea
subiectului,
metode și
proceduri

Obsevați tiparele.
Organizarea și
identificarea
componentelor și a
pieselor.
Recunoașterea
semnificațiilor
ascunse. Distingeți
între fapte și
inferențe. Evaluați
relevanța. Analizați
structura.

Sinteza

Cunoştinţe

Comprehensiunea

Aplicarea

Analiza

(aflarea)

(înţelegerea)

(folosirea
cunoştinţelor)

(descompunerea a (alăturarea
ceea ce știi)
lucrurilor în mod
diferit)

(judecarea
rezultatelor)

Cuvinte utile

Numi, enumera,
defini, spune,
descrie, referi,
selecta, identifica,
eticheta, arăta,
cita, găsi, scrie,
localiza, afirma,
cine, când, unde,
sublinia, potrivi

Traduce, explica, da
exemple, anticipa,
rescrie, descrie,
sublinia, converti,
rezuma, interpreta,
discuta, distinge,
reformula, asocia,
extinde, estima,
diferenția

Compara, colecta,
selecta, explica,
deduce, analiza,
distinge, separa,
investiga, contrasta,
conecta, aranja,
categoriza,
promova, clasifica,
descompune,
diferenția

Proiecta, imagina,
îmbunătăți, crea,
planifica, inventa,
elabora, formula,
reconstrui, genera,
modifica, revizui,
combina, integra,
compune,
reorganiza, înlocui,
cum ar fi dacă?

Activități și
produse
posibile

Completați o
cronologie

Repovestiți în
propriile cuvinte

Construi, completa,
clasifica, rezolva,
arăta, folosi, ilustra,
aplica, calcula,
examina,
demonstra,
modifica, relaționa,
schimba, anticipa,
produce, calcula,
clasifica, descoperi,
manipula, opera
Creați un joc de
recapitulare

Creați un
chestionar

Construiți un grafic

Creați un produs
nou

Judeca, interpreta,
nota, concluziona,
evalua, clasifica,
justifica, dezbate,
argumenta,
determina, estima,
verifica,
recomanda, selecta,
susține, prioritiza,
valorifica, compara,
critica

Un profil al
poveștii
O listă de
informații

O diagramă a

Rezumat

O fâșie de desene
animate
Un colaj

O diagramă / un
grafic

Construiți un model
O hartă

Un set de
instrucțiuni
Un puzzle

Creați o piesă
Un puzzle
Un tabel

Un raport

Vindeți o idee /
concept
Proiectați ....

O compunere
O reclamă TV

O idee / concept
unic(ă)

Elaborați un
criteriu

Pregătește un caz
Recomandă o
schimbare
O dezbatere

O analiză critică
O propunere
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Faceți un acrostih

Ilustrați ideea
principală

Evaluarea
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Repovestiți o
poveste

Faceți un album de
însemnări

Sinteza

Comprehensiunea

Aplicarea

Analiza

(aflarea)

(înţelegerea)

(folosirea
cunoştinţelor)

(descompunerea a (alăturarea
ceea ce știi)
lucrurilor în mod
diferit)

(judecarea
rezultatelor)

Desene animate,
tendințe, tabele,
consecințe, grafice

Ilustrații, sculptură,
modele, jurnal,
fotografii, colecții

Raport, sondaj,
grafic, diagramă,
tabel, chestionar

Autoevaluare,
scrisori, sondaj,
aluzii, proces
judecătoresc,
panouri de discuții

faptelor

Cărți, diagrame,
filme, CD-uri,
modele,
evenimente, massmedia

Sinteza

Poveste scurtă,
poezie, invenții,
spectacol de păpuși,
articol, emisiune
radio / TV

Evaluarea

Adaptat după: Hawker Brownlow Education. (____). Teaching thinking skills in the primary years. Hawker Brownlow: Australia.
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Bloom, B. (1956, 1964). Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longmans Green.
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Folosiți

Cunoştinţe

Modele de întrebări pentru fiecare dintre domenii sunt prezentate mai jos. Instructorii pot
integra aceste întrebări în setul lor de instrumente, pentru a spori creșterea cognitivă și
gândirea critică.
Memorarea domeniului

Întrebările pe care un instructor le poate pune pentru a îmbunătăți abilitățile de gândire critică
includ:
Definiți__________________; Ce infomație ni se dă?; Ce vi se cere să găsiți?; Spuneți unde se află
______________; Când a avut loc evenimentul? _____________; Enumerați _____________; și numiți
__________________.
Înțelegerea domeniului

Întrebările pe care un instructor le poate pune pentru a îmbunătăți abilitățile de gândire critică
includ:
Explicați conceptul de ________________; Dați un exemplu de ______________; Descrieți cu propriile
cuvinte ce înseamnă _________ ; și la ce a condus ________________?
Aplicarea domeniului

Întrebările pe care un instructor le poate pune pentru a îmbunătăți abilitățile de gândire critică
includ:
Ce s-ar întâmpla cu tine? _____________; Există o relație între ________ și _________?; Ce ai fi făcut
când s-a întâmplat?_______________________; și Dacă ai fi fost acolo, tu ce ai fi făcut? _____________
Analizarea domeniului

Întrebările pe care un instructor le poate pune pentru a îmbunătăți abilitățile de gândire critică
includ:
Comparați și contrastați ______ cu _____; Ce este important în legătură cu ________?; Ce infomație
susține explicația ta?; și Cum altfel s-ar putea interpreta _____ ?
Evaluarea domeniului

Întrebările pe care un instructor le poate pune pentru a îmbunătăți abilitățile de gândire critică
includ:
Ce modificări ați face pentru a îmbunătăți __________________?; Puteți să dezvoltați
_____________________?; și Puteți găsi o altenativă la ___________?

Crearea domeniului

Pagina
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Întrebările pe care un instructor le poate pune pentru a îmbunătăți abilitățile de gândire critică
includ:

Pagina
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Sunteți de acord cu _______________________?; Ce părere aveți despre __________?; Cum ați dovedi
sau infirma următoarele ______________?; Ce date ați folosit pentru a ajunge la concluzile dvs
____________________?

MODULUL 2 – ANEXA 3. DISLEXICI CELEBRI
Din moment ce dislexia este adesea o tulburare de auto-compensare care poate fi de multe ori
depășită în timp, prin înțelegerea efortului - și mai ales cu tratament, este esențial să oferim
dislexicilor povești de succes ale unor persoane bine cunoscute, astfel încât ei să nu renunțe și
să persevereze. Astfel, de exemplu, au existat mulți dislexici care au adus contribuții enorme
umanității. Aceștia includ diverși artiști, designeri, arhitecți, scriitori, atleți, juriști, medici,
oameni de știință, lideri politici și de afaceri.

Acești dislexici de succes au învățat să depășească sau să-și îndepărteze barierele ascunse și
frustrante, reușind astfel să își îndeplinească visurile și dorințele. De fapt, tulburarea lor s-a
dovedit adesea a fi un catalizator al succesului - forțându-i să-și dezvolte și să-și folosească
talentele ascunse. De multe ori, cele mai importante caracteristici „salvatoareˮ au fost
determinarea și perseverența, împreună cu o nevoie disperată de a dovedi că nu erau atât de
idioți pe cât se simțeau în interiorul lor. Ca urmare, nu au renunțat niciodată, indiferent de cât
de dificilă era sarcina din fața lor. Succesul lor în viață, în ciuda dislexiei, ne arată că
„miracolele compensatoriiˮ se pot realiza atâta timp cât dislexicii sunt încurajați de părinți
iubitori, de profesorii atenți și de „vindecătoriˮ să creadă în ei înșiși.
În cele ce urmează, vă prezentăm exemplele motivaționale ale unor dislexici renumiți și de
succes care au reușit să compenseze această tulburare:

Albert Einstein - un fizician născut în Germania. El a dezvoltat teoria generală a relativității,
unul dintre cei doi piloni ai fizicii moderne (alături de mecanica cuantică). Lucrarea lui
Einstein este, de asemenea, cunoscută pentru influența sa asupra filozofiei științei. Einstein
este cel mai bine cunoscut în cultura populară pentru formula lui E = mc2 (care a fost
denumită „cea mai faimoasă ecuație din lumeˮ). El a primit Premiul Nobel pentru fizică în
1921 pentru „serviciile aduse fizicii teoreticeˮ.
Leonardo da Vinci - în primul rând, un pictor care realizează faimoasa Mona Lisa, totuși
Leonardo da Vinci avea abilități în multe alte domenii, inclusiv în matematică, sculptură și era
și inventator.
Pablo Picasso - unul dintre cei mai renumiți artiști din toate timpurile, cu abilitatea sa de a
picta artă neobișnuit de abstractă. Mulți cred că dislexia lui a inspirat ideile sale extraordinare
în pictură.

Tom Cruise - actor de filme de acțiune de mare succes. Cruise a fost diagnosticat la vârsta de 7
ani cu dislexie, dar aceasta nu l-a oprit. „Încercam să mă concentrez asupra a ceea ce citeam,
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Orlando Bloom - actorul de la Hollywood, cel mai cunoscut pentru rolurile sale principale în
filmul „Pirații din Caraibeˮ și „Stăpânul inelelorˮ. Când a fost descoperit ca dislexic la școală,
mama sa l-a încurajat să facă cursuri de artă și teatru.
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John F Kennedy, George Washington și George W. Bush - despre toți acești președinți ai
Statelor Unite ale Americii se crede că ar fi fost dislexici.

dar ajungeam la sfârșitul paginii și nu-mi aminteam mare lucru din ceea ce citisemˮ. Tom
Cruise a crescut și a avut succes în ciuda sărăciei, a mutărilor frecvente, a școlarizării
necorespunzătoare și a dislexiei. Fără îndoială că a fost salvat de talentul său pentru actorie,
precum și de încăpățânarea lui de a învinge și de a prospera. În cele din urmă a adoptat
tehnici unice pentru a-și învăța rolurile și a devenit o stea la Hollywood, câștigător a mai
multor premii!

Jim Carrey - câștigător a două premii Globul de Aur, acesta a devenit faimos cu rolurile sale
din „Ace Venturaˮ, „Tăntălău și gogomanˮ și „Mascaˮ, ce l-au stabilit ca actor de comedie
profitabil.

Whoopi Goldberg - comedian, activist politic, dar mai recent moderator de emisiune TV.
Whoopi este unul dintre cei puțini care au câștigat un Oscar, un Grammy, un Tony și un
Emmy.

Steven Spielberg - una dintre cele mai influente personalități din istoria cinematogafiei,
Steven Spielberg este probabil cel mai cunoscut regizor de la Hollywood și unul dintre cei mai
bogați regizori din lume. Câștigător a 3 premii Oscar, 3 globuri de aur, 4 premii Emmy, și lista
continuă!
Walt Disney - un idol american care a construit imperiul Disney împreună cu fratele său și
este responsabil de creșterea producției de filme animate.
John Lennon - liderul formației Beatles în anii 1960, cântăreț și compozitor.

Jamie Oliver - bucătar profesionist, autor de cărți și personalitate TV. A părăsit inițial școala la
16 ani fără calificări, s-a angajat în bucătărie și a evoluat în această meserie, devenind rapid
bucătar șef.

Richard Branson - fondator și președinte al Virgin Group cu sediul în Londra, nu a trecut ușor
prin școală. De fapt, școala a fost un coșmar pentru el. Notele sale la testele standardizate au
fost foarte mici, inițial indicând un viitor sumbru. În ciuda dificultăților și provocărilor
ridicate de dislexia sa recunoscută, talentele sale interpersonale și în afaceri l-au condus spre
succes.
Mulți alți CEO au făcut public că suferă de dislexie, inclusiv Bill Gates, Charles Schwab, Ted
Turner, Henry Ford etc.
Sportivi: Mohammad Ali, Magic Johnson
Creatori de modă: Tommy Hilfiger
Inventatori: Thomas Edison

• Lideri politici și militari: George Patton, King Carl XVI Gustaf
•

Actori și cântăreți: Keanu Reeves, Kiera Knightley, Vince Vaughn, Cher, Harry
Belafonte, Nigel Kennedy
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Există multe alte personalități care nu au lăsat dislexia să stea în calea succesului lor, printre
care:

•
•
•

https://www.helenarkell.org.uk/about-dyslexia/famous-dyslexics.php
https://www.dyslexia.com/about-dyslexia/dyslexic-achievers/all-achievers/
http://www.dyslexiaonline.com/basics/famous_dyslexics.html
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Surse:

Cercetători științifici: Michael Faraday, Pierre Curie
Scriitori: Agatha Christie, F. Scott Fitzgerald, Gustave Flaubert, Hans Christian
Andersen, William Butler Yeats
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MODULUL 2 – ANEXA 4. Vizualizarea
Vă rog să citiți cuvântul din chenar:
Acum, priviți în mintea voastră și veți vedea că aveți o imagine mintală a cuvântului „broascăˮ.
Cum arată această „broascăˮ a ta? Opriți-vă puțin și descrieți-o pentru d-voastră.
Poate că vedeți în minte o broască verde pe o frunză de nufăr …
… sau o broască râioasă maronie în iarbă,
… sau o broască de pluș,
… sau broasca din Sesame Street …
Acum, să vedem cum utilizați imaginile dvs. mintale pentru a înțelege ideile …

Pag.
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Vă rugăm să citiți următoarea propoziție așa cum este prezentată:

Ați văzut broasca mișcându-se când ați citit cuvântul „a țopăitˮ?

Imaginea s-a schimbat atunci când a fost introdusă ideea unei clădiri?
Ați văzut ușa?

Denumiți expresiile care descriu următoarele imagini:

1.

2.

3.

4.

6.

Pag.
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RĂSPUNSURI

3

Furie
Dezgust
Frică
Bucurie
Tristețe
Surpriză

Pag.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MODULUL 2 – ANEXA 5. EXEMPLE DE CAUZĂ - EFECT
Exemplu
Cauză:

Efect:

Fereastra a
fost deschisă

Aerul rece a
intrat în casă

Exercițiul 1. Potriviți cauza cu efectul:
Cauză

Efect

1. Mașina a trecut pe roșu. _______

A. Caii erau însetați.

3. Elevii au fost liniștiți în clasă. _______

C. Ei i-a fost foame la prânz.

2. Ben a stat treaz până târziu. _______
4. A plouat. _______

5. Lidia a sărit peste micul dejun. _______
6. Era cald afară. _______

7. Pantofii Luciei nu au fost legați. _______
8. Barca a avut o scurgere. _______

9. Cățelușul alerga după propria coadă. _______
10. În oală era prea multă apă. _______

B. Ea a cazut.

D. El a fost somnoros a doua zi.

E. S-a revărsat când a dat în clocot.
F. Toată lumea a râs.
G. S-a scufundat.

H. Chris s-a udat.

I. Profesorul le-a dat un premiu.
J. O altă mașină a lovit-o.
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Te-ai gândit vreodată la ce face ca un vulcan să erupă sau la ce se
întâmplă după aceea? Cartea „Pericol! Vulcaniiˮ de Seymour Simon
descrie numeroase relații de cauză și efect. Când temperatura se ridică, în
adânc, sub crusta Pământului, devine suficient de fierbinte pentru a topi
roca și a o transforma în magmă. Uneori, această piatră topită explodează
prin suprafața Pământului, ceea ce face ca rocă, cenușă și gaze mortale să
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Exercițiul 2. Citiți cu atenție următorul text și rezolvați exercițiul.

zboare prin aer.

Lava care curge din vulcan poate să dărâme copaci și să distrugă case și chiar orașe întregi.
Deși vulcanii pot provoca multe distrugeri, erupția vulcanului creează și pământuri noi. De
multe ori acest pământ nou formează o insulă în ocean. Poate chiar voi trăiți pe pământ creat
de un vulcan!
Completați alte efecte ale erupției vulcanului.
Cauză

Efecte
Pietre și cenușă sunt aruncate în
aer.

Vulcanul erupe

Lava fierbinte, topită tâșnește
afară.

Exercițiul 3. Citiți fiecare propoziție de mai jos. Scrieți pe linia de deasupra care credeți că ar
putea fi cauza.
1. Cauză: ____________________________________________________________________________
Efect: Jane a căzut pe scări.

2. Cauză: ____________________________________________________________________________
Efect: Familia a cumpărat o mașină nouă.

3. Cauză: ____________________________________________________________________________
Efect: Pisica l-a zgâriat pe Mitch.

4. Cauză: ____________________________________________________________________________
Efect: Luminile s-au stins.

6. Cauză: ____________________________________________________________________________
Efect: Josh a câștigat concursul de silabisire.
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Efect: Trenul a sosit cu întârziere.
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5. Cauză: ____________________________________________________________________________

7. Cauză: ____________________________________________________________________________
Efect: Scaunul s-a răsturnat.

8. Cauză: ____________________________________________________________________________
Efect: Clara a râs tare.

RĂSPUNSURI
Exercițiul 1.
Cauză

Efect

1. Mașina a trecut pe roșu. ___J____

A. Caii erau însetați.

3. Elevii au fost liniștiți în clasă. ___I____

C. Ei i-a fost foame la prânz.

2. Ben a stat treaz până târziu. ___D____

B. Ea a cazut.

4. A plouat. ___H____

5. Lidia a sărit peste micul dejun. ___C____
6. Era cald afară. ___A____

7. Pantofii Luciei nu au fost legați. ___B____
8. Barca a avut o scurgere . ___G____

9. Cățelușul alerga după propria coadă. ___F____
10. În oală era prea multă apă. ___E____

D. El a fost somnoros a doua zi.

E. S-a revărsat când a dat în clocot.
F. Toată lumea a râs.
G. S-a scufundat.

H. Chris s-a udat.

I. Profesorul le-a dat un premiu.
J. O altă mașină a lovit-o.

Exercițiul 2.
Cauză

Lava fierbinte, topită tâșnește afară.
Caii sunt omorâți.
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Pietre și cenușă sunt aruncate în aer.
Page

Volcanul erupe

Efecte

Drumurile pot fi distruse.

Copacii sunt puși la pământ.

Lava întărită formează pământuri noi.
Exercițiul 3.
Răspunsurile cursanților vor varia. Exemple de răspunsuri corecte:
1. Cauză: ____________Sora lui Jane a lăsat o minge pe scări._________________
Efect: Jane a căzut pe scări.

2. Cauză: ____________Dl. Johnson a avut un accident de mașină._______________________

Efect: Familia a cumpărat o mașină nouă.

3. Cauză: _____________Mitch a enervat pisica._______________________________

Efect: Pisica l-a zgâriat pe Mitch.

4. Cauză: _____________Aseară a fost o furtună puternică.________________________________
Efect: Luminile s-au stins.

5. Cauză: ______________Zăpada a blocat șinele de tren._______________________
Efect: Trenul a sosit cu întârziere.

6. Cause: _______________Josh a studiat cu atenție silabisirea cuvintelor._________________________
Efect: Josh a câștigat concursul de silabisire.

7. Cauză: ________________ El a sărit de pe masă.______________
Efect: Scaunul s-a răsturnat.

8. Cauză: _______________Sora Clarei a spus o glumă.________________________
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Efect: Clara a râs tare.

MODULUL 2 – ANEXA 6. EXEMPLE DE HARTĂ A POVESTIRII
Harta povestirii

Titlu: Goldilocks și cei trei urși
Personaje

Cadru

Goldilocks
Tata urs
Mama urs
Puiul de urs

Odată ca niciodată
O casă în pădure

Intrigă
În timp ce urșii sunt plecați, Goldilocks intră în
casa ursilor

Desfășurarea acțiunii (momente importante)
Goldilocks a mâncat un castron de terci.
Goldilocks s-a așezat pe un scaun și l-a rupt
Goldilocks s-a întins pe un pat și a adormit
Urșii s-au întors acasă și au găsit castronul gol,
scaunul rupt și pe Goldilocks în pat.
Deznodământ
Goldilocks fuge și nu se mai întoarce niciodată.

Morala
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Trebuie să respectați proprietatea altora.

Harta povestirii

Titlu: ________________________________

Cadru
Când și unde are loc
povestea (acestea se pot
schimba pe parcursul
povestirii)..

Personaje
Personajele din poveste,
inclusiv protagonistul
(personajul principal), ale
căror motivații și acțiuni
conduc povestea.

Intriga
Ce a pus evenimentele în mișcare? Ce problemă a
apărut sau care au fost jucătorii cheie după
aceea?

Desfăsurarea acțiunii (momente importante)
Pașii sau evenimentele cheie care surprind
evoluția situației.

Deznodământ
Cum a fost rezolvată problema? Scopul a fost
atins?
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Morala
Sensul mai larg sau importanța, morala, acel „și
ce?ˮ.

Titlu: ________________________________
Personaje

Cadru

Intriga

Desfăsurarea acțiunii (momente importante)

Deznodământ
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Morala
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Harta povestirii

MODULUL 2 – ANEXA 7. TESTE SUPLIMENTARE

1.PRIN GAURA DE IEPURE - TEST CAUZĂ ȘI EFECT
Sursa: https://www.k12reader.com/

Lewis Carroll a scris „Aventurile lui Alice în Țara Minunilorˮ în 1865. Este povestea unei fete care
urmărește un iepure și trece prin câteva aventuri uimitoare. Mai jos este un pasaj din carte. Alice
stă cu sora ei lângă un râu.

„Prin urmare, ea cântărea în minte (atât cât putea, pentru că ziua de azi o făcea să se simtă
foarte somnoroasă și idioată), dacă plăcerea de a face un lanț din margarete merita efortul de
a se ridica și de a culege margaretele, când dintr-o dată un Iepure alb, cu ochi roz, trecu în fugă
pe lângă ea.

Lui Alice nu i se păru nimic atât de remarcabil în această privință, și nici nu crezu că e atât de
neobișnuit să îl audă pe Iepure spunând către sine: „Vai de mine! Aoleu! O să
ajung prea târziu!ˮ Dar când iepurele scoase un ceas din buzunarul vestei și
se uită la el și apoi plecă mai departe în grabă, Alice se ridică în picioare, căci
îi trecu prin minte că nu mai văzuse niciodată un iepure cu buzunar la vestă,
sau cu un ceas pe care să-l scoată din buzunarul vestei și, arzând de
curiozitate, o luă la fugă peste câmp după el și ajunse exact la timp să îl vadă
dispărând într-o gaură mare de iepure de sub gard. Într-un moment, Alice se luă după el!ˮ

1. Numiți cauza: Alice nu era sigură că dorea să se ridice să culeagă margaretele. De ce se
simțea în felul ăsta?
____________________________________________________________________________________________________________

2. Numiți efectul: Iepurele Alb avea un ceas și purta o haină. Ce efect a avut aceasta asupra lui
Alice?
____________________________________________________________________________________________________________

3. Numiți cauza: Alice îl urmărește pe Iepurele Alb. Ce a simțit ea care a făcut-o să-l urmărească
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pe Iepure?

RĂSPUNSURI
Răspunsurile cursanților vor varia. Exemple de răspunsuri corecte:

1. Numiți cauza: Alice se simțea somnoroasă.
2. Numiți efectul: S-a ridicat în picioare.
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3. Numiți cauza: „Ardea de curiozitateˮ.

2. ABIGAIL ADAMS: ÎNCERCAREA DE A-ȘI CONVINGE SOȚUL
Sursa: https://www.k12reader.com/

Abigail Adams (1744-1818) a fost soția părintelui fondator John Adams. În timp ce el participa
la Congresul Continental din Philadelphia în 1776, Abigail i-a scris adesea soțului. Mai jos este
un fragment din scrisoarea ei din 31 martie 1776.
„Îmi doresc mult să aud că ați declarat independența. Și, apropo, în noul cod de legi pe care
presupun că va trebui să îl faceți, vreau să vă aduceți aminte și de doamne și să fiți mai
generoși și mai binevoitori față de ele decât strămoșii voștri. Nu mai puneți putere nelimitată
în mâinile soților. Amintiți-vă, toți oamenii ar fi tirani dacă ar putea. Dacă nu se acordă o
atenție deosebită doamnelor, suntem hotărâte să stârnim o rebeliune și nu ne vom supune
legilor în care nu avem voce sau reprezentare.

Că bărbații sunt în mod natural tiranici este un adevăr atât de bine stabilit încât nu încape
nicio îndoială; dar aceia dintre voi, care doresc să fie fericiți, renunță din proprie inițiativă la
titlul aspru de stăpân pentru acela mai prietenos și mai duios de prieten. De ce, atunci, să dați
celor vicioși și nelegiuiți puterea să ne folosească cu cruzime și nerușinare fără a fi pedepsiți?
Bărbații cu bun simț, de toate vârstele, se abat de la acele obiceiuri care ne tratează doar ca
vasali ai celor de același sex cu tine; să ne privească astfel ca ființe puse de Providență sub
protecția voastră și, imitând Ființa Supremă, să folosiți această putere numai pentru fericirea
noastră.”
Ce încearcă Abigail să-l convingă pe soțul ei să facă? Dați două exemple despre cum încearcă să-l
convingă.
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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RĂSPUNSURI
Răspunsurile reale vor varia. Exemplu de răspuns corect:
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Abigail Adams vrea să-i convingă soțul să includă un tratament mai bun pentru femei în legile
noii țări. Ea încearcă să-l avertizeze de rezultate dacă „nu se acordă o atenție deosebită
doamnelorˮ. Femeile își vor începe propria revoltă. Ea apelează de asemenea la bunul său
simț, spunând: „Oamenii cu bun simț, de toate vârstele, se abat de la acele obiceiuri ...ˮ.

3. DISCURSUL LUI CHURCHILL: NE VOM LUPTA PE PLAJE
Sursa: https://www.k12reader.com/

Premierul britanic Winston Churchill a ținut un discurs la Camera Comunelor pe 4 iunie 1940.
Churchill a explicat că efortul britanic în cel de-al doilea război mondial nu merge bine și că este
posibilă o invazie germană a Marii Britanii. Un orator talentat, Churchill știa că trebuie să
convingă poporul britanic că victoria va veni într-o zi. Când Churchill și-a ținut discursul, Statele
Unite nu intraseră încă în cel de-al doilea război mondial. El face referire la speranța că „Lumea
Nouăˮ, adică SUA, se va alătura războiului. Mai jos este sfârșitul discursului său.
„Eu însumi am încrederea deplină că, dacă toți își fac datoria, dacă nu se neglijează nimic și
dacă se fac cele mai bune aranjamente, așa cum sunt făcute, ne vom dovedi din nou capabili să
ne apăram Insula noatră natală, să ieșim din furtuna războiului și să supraviețuim amenințării
tiraniei, ani de zile, dacă este necesar, și singuri, dacă trebuie.
În orice caz, asta vom încerca să facem. Aceasta este hotărârea Guvernului Maiestății Sale - a
fiecăruia dintre ei. Aceasta este voința Parlamentului și a națiunii.

Imperiul Britanic și Republica Franceză, legate între ele prin cauza lor și în nevoia lor, vor
apăra până la moarte pământul lor nativ, ajutându-se unul pe celălalt ca niște tovarăși buni, în
cea mai mare măsură a puterii lor.
Chiar dacă zone mari ale Europei și multe state vechi și faimoase au căzut sau ar putea cădea
în gheara Gestapo-ului și a întregului aparat odios al guvernării naziste, nu vom capitula sau
eșua.
Vom merge până la capăt, vom lupta în Franța, vom lupta pe mări și oceane, vom lupta cu tot
mai multă încredere și forță în aer, ne vom apăra Insula noastră, indiferent de cost, vom lupta
pe plaje, vom lupta pe terenurile de aterizare, vom lupta pe câmp și pe străzi, vom lupta pe
dealuri; nu ne vom preda niciodată și chiar dacă, ceea ce nu cred, nici măcar pentru o clipă,
această Insulă sau o mare parte din ea ar fi subjugată și înfometată, atunci imperiul nostru de
dincolo de mări, înarmat și păzit de flota britanică, va continua lupta, până când, la momentul
potrivit, Lumea Nouă, cu toată puterea și măreția ei, va face un pas înainte pentru salvarea și
eliberarea celei vechi.ˮ
De ce Churchill repetă expresia „vom luptaˮ de mai multe ori? Cum susține aceasta scopul
principal al acestui discurs?
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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RĂSPUNSURI

Răspunsurile reale vor varia. Exemplu de răspuns corect:
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Churchill se folosește de repetarea expresiei „vom luptaˮ pentru a accentua și a arăta
convingerea sa. Într-un moment întunecat al celui de-al doilea război mondial, Churchill
trebuie să spună clar că guvernul britanic este hotărât să câștige războiul, indiferent de cost.
Făcând angajamentul de a lupta în orice loc posibil, el spune clar că Marea Britanie nu se va
preda niciodată.

MODULUL 2 – ANEXA 8. TEST DE EVALUARE
Vă rugăm să citiți cu atenție următorul text și să rezolvați exercițiile.

SURSE DE ENERGIE DURABILE
Sursa: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets

Care sunt sursele de energie durabile? Sursele de energie durabile
sunt adesea considerate ca incluzând toate sursele regenerabile
(care se refac în mod natural), cum ar fi lumina soarelui, vântul,
ploaia și căldura geotermală. Această definiție include electricitatea
și căldura generată de energia solară, eoliană, oceanică,
hidroenergie, biomasă (energia din plante), geotermală (energia
din interiorul pământului) și biocombustibili și hidrogen proveniți
din resurse regenerabile. De obicei, aceste resurse includ și tehnologii care îmbunătățesc
eficiența energetică.
Combustibilii fosili nu sunt considerați surse de energie durabile deoarece consumul uman de
combustibili fosili determină o scădere a acestui tip de combustibil, nu o creștere constantă
sau continuă.

Energia solară. Cuvântul latinesc pentru soare este „solarˮ și astfel energia solară este o
sursă puternică de energie care provine de la soare. De miliarde de ani, soarele a produs
energie. Se estimează că lumina soarelui care strălucește pe Pământ timp de o oră este
capabilă să satisfacă cerințele energetice ale întregii lumi pentru un an întreg! Îți poți imagina
asta?
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Procesul fotovoltaic este procesul de utilizare directă a energiei solare pentru a genera
electricitate folosind dispozitive specifice. De asemenea, electricitatea poate fi produsă
indirect din generatoare de abur care folosesc colectoare termice solare pentru încălzirea
unui fluid de lucru. Cum funcționează efectiv energia solară? Lumina soarelui este valorificată
de sistemele solare pasive, colectoarele solare plate și sistemele de alimentare cu energie
solară pentru încălzirea sau răcirea clădirilor. Căldura soarelui este utilizată pentru a crea
abur, care apoi pune în mișcare o turbină pentru a produce energie electrică.

1

Energia solară poate fi transformată în alte forme de energie, cel mai frecvent în căldură și
electricitate. John Herschel, un astronom britanic din anii 1830, a folosit o cutie de colectore
solară pentru a-și găti mâncarea în timpul unei expediții africane de explorare a unor terenuri
diferite. Astăzi, oamenii utilizează energia solară ca parte integrantă a vieții lor și pentru tot
felul de lucruri, de la încălzirea apei în locuințe până la încălzirea spațiului în clădiri, de la
uscarea produselor agricole la generarea de energie electrică și chiar la încălzirea piscinelor!

Neajunsurile la energia solară constau în suprafața mare necesară pentru colectare și modul
în care aceasta ajunge pe suprafața pământului.

Vântul. Vântul este clasificat ca fiind durabil, deoarece vântul va fi produs în mod continuu
atâta timp cât există soare strălucind pe Pământul pe orbită. Vântul este cauzat de încălzirea
inegală a suprafeței pământului de către soare. Astăzi, energia eoliană este utilizată pentru
generarea energiei electrice.

Utilizarea modernă a turbinelor eoliene a apărut în secolul al XVII-lea, când olandezii au
folosit energia eoliană pentru a recupera sute de mii de hectare de teren prin drenarea Deltei
râului Rin. Pentru următorii 300 de ani, acest model a fost folosit pentru pomparea apei,
pentru măcinarea cerealelor și pentru tăierea lemnului. Acum, prin avansuri în domeniul
aerodinamicii și al materialelor compozite, au fost inventate turbine moderne de generare a
energiei electrice. Aceste mașini variază ca mărime de la un metru până la o sută de metri în
diametrul rotorului și de la 100 la 1000 kilowați putere.

Costul energiei eoliene este determinat de costul instalării turbinei eoliene și de cantitatea de
energie produsă. Utilizarea energiei electrice eoliene este în creștere în întreaga lumet.

Biomasa. Materialul organic care stochează lumina solară sub formă de energie chimică este
considerat biomasă. Acest tip de combustibil include lemn, deșeuri de lemn, paie, gunoi de
grajd, trestie de zahăr și subproduse suplimentare dintr-o varietate de procese agricole.

Prin procesul de fotosinteză, clorofila din plante, cu ajutorul energiei soarelui, transformă
dioxidul de carbon din apă și din aer în carbohidrați (compuși complexi din carbon, hidrogen
și oxigen). Când acești carbohidrați sunt arși, se schimbă din nou în dioxid de carbon și apă
pentru a elibera energia soarelui.
Pe lângă procesul tipic de ardere, biomasa poate fi transformată în combustibili lichizi sau
pregătită într-un proces numit „gazificareˮ pentru a produce gaze combustibile. Oamenii de
știință cercetează care din culturile acestor vremuri contemporane sunt cele mai potrivite
pentru producerea de energie. Sunt de asemenea studiate modalități mai eficiente și mai
ecologice de utilizare a biomasei.

Hidroenergia. Hidroenergia este o sursă de energie regenerabilă, curată, care transformă
energia cinetică a apei (acționând ca energie potențială stocată) în energie electrică prin
învârtirea unei turbine.

Cele mai multe dintre acestea au un dezavantaj. Menționăm aici, în special, barajele
hidroelectrice de pe râuri, despre care se știe că afectează natura și viața sălbatică din regiune.
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Puterea electrică poate fi generată din oceane utilizând puterea mareelor, puterea valurilor,
conversia termică oceanică, curenții oceanici, vânturile oceanice și salinitatea.
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Cantitatea de energie disponibilă în apă este determinată de debitul apei și de căderea apei.
Aceasta este una dintre cele mai vechi surse de valorificare a unei surse de energie de către
oameni. De fapt, roțile de apă erau folosite cu peste 2000 de ani în urmă.

Instalațiile hidroelectrice bazate pe puterea mareelor pot provoca probleme în mediul
sălbatic, pe arii întinse, deoarece timpul care se scurge intre flux și reflux este afectat, iar
bărcile rămân blocate în reflux.
Energia geotermală. Energia geotermală, căldura pământului, este utilizată ca sursă de
căldură eficientă în aplicații mici precum serele. Această energie termică se găsește aproape
oriunde de la gunoiul din spatele casei noastre până la puțuri din țări îndepărtate precum
Indonezia.
În majoritatea cazurilor, apa termală este încălzită din pământ. Utilizarea energiei geotermale
este accesibilă, durabilă și o alegere bună pentru mediul înconjurător.

Exercițiul 1. Utilizați fiecare cuvânt într-o propoziție. Subliniați cuvântul folosit.

Teren ___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Orbită ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Contemporan __________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Îndepărtat _______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

A provenit din ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Exercițiul 2. Ce înseamnă rădăcina latinească „terˮ la începutul cuvântului „terenˮ găsit în text,

și în alte cuvinte precum terestru, teritoriu și terasă?
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____________________________________________________________________________________________________________

Mercur, Venus și Marte sunt planete terestre, deoarece sunt cele mai apropiate de Pământ în
densitate și compoziție

Exercițiul 3. Întrebări cu răspunsuri multiple (puneți un X în fața răspunsului corect).
1. Ce cauzează vântul?

 a. Schimbarea bruscă a temperaturii în timpul zilei.
 b. Norii care se mișcă în cercuri în atmosferă.

 c. Încălzirea inegală a suprafeței pământului de către soare.
 d. Toate cele de mai sus.

2. Conform textului, energia solară este folosită pentru toate aceste motive, cu excepția:
 a. încălzire pentru case

 b. încălzirea spațiilor în clădiri
 c. uscarea produselor agricole
 d. încălzirea saunelor

 e. încălzirea piscinelor
3. Potrivit textului, biomasa include:
 a. lemn și deșeuri de lemn

 b. paie, trestie de zahăr și gunoi de grajd
 c. apă din lacuri, fluvii și râuri

 d. produse secundare din agricultură

Exercițiul 4. Răspuns extins (Răspunde folosind propoziții complete.)

1. Alegeți o formă de energie durabilă descrisă în text. Scrieți un rezumat pentru acest tip de
energie. Includeți o definiție și avantaje / dezavantaje.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2. De ce este atât de importantă energia durabilă?

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
3. Căutați cuvântul „durabilˮ într-un dicționar. Ce lucruri mai sunt durabile, pe lângă energie?
Explică-ți răspunsul:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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RĂSPUNSURI
Exercițiul 2.
Rădăcina latinească „terˮ înseamnă pământ.

Exercițiul 3.
1. d
2. d

3. a, b, d

Exercițiul 4. Răspuns extins (acceptați răspunsuri rezonabile.)
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1. Cursantul selectează o formă de energie durabilă, rezumă acest tip de energie (inclusiv o
definiție, avantaje și dezavantaje).
2. Este important să întreținem energia durabilă, deoarece există întotdeauna o sursă
constantă de energie disponibilă, care poate fi utilizată atunci când este necesar.
3. Cursantul studiază cuvântul „durabilˮ și apoi scrie alte lucruri, pe lângă formele de energie,
care sunt durabile.

MODULUL 2

SĂ GESTIONĂM ABILITĂȚILE DE ÎNȚELEGERE - RECOMANDĂRI
PRACTICE PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ

Adulții ar trebui să caute să-și dezvolte abilitățile de
alfabetizare și matematice, precum și comportamentul
intelectual, pentru a avea acces la informații, a da voce
opiniilor și ideilor lor, a lua măsuri pentru rezolvarea
problemelor și a crea oportunități viitoare sub forma
unor calificări suplimentare
Realizarea scopurilor pe care le stabilesc pentru ei înșiși
permite adulților să-și îndeplinească efectiv rolurile în
societate ca lucrători, membri ai familiei și membri ai
comunității.

Înțelegerea

• Abilitatea de a înțelege și de a obține un sens
din limba vorbită și scrisă:
•
•
•
•
•
•
•

rezumarea
• distingerea între fapt și
secvențierea
opinie
extragerea concluziilor
• găsirea ideii principale, a
faptelor importante și a
compararea și confruntarea
autochestionarea
detaliilor ajutătoare
rezolvarea problemelor
• cunoașterea strategiilor
specifice de înțelegere
conexiunea cu cunoștințele
anterioare

Strategii de citire
Anticipează

Vizualizează

Încearcă să-ți dai seama
ce s-ar putea întâmpla în
continuare

Imaginează-ți oamenii, locurile
și evenimentele descrise

Pune întrebări

Clarifică

Pune întrebări despre
materialul pe care îl citești

Investighează. Identifică punctele
principale și fă un rezumat.

Fă conexiuni

Fă conexiuni între ce citești,
alte texte și lumea reală

Evaluează

Judecă povestea și acțiunile
personajelor.

Harta povestirii
Cadru

Personaje

Intriga

Evenimente importante

Deznodământ

Morala

Principiul cauzei și efectului
Cauză:
Fereastra
era
deschisă

Efect:
Aerul rece
a intrat în
casă

Diagrama K-W-L
K
Ce Știu
(Know=
știu)

W
Ce vreau
să știu
(Want=
vreau)

Categoriile de
informații la care mă
aștept să fie utilizate

L
Ce am
aflat
(Learned=
aflat)

Organizatoare grafice
Categorii și ierarhii

CEO
Echipa
financiară

Echipa tehnică

Echipa de
resurse umane

Director
financiar

Director
tehnic

Director de
resurse umane

Asistent de
manager

Asistent de
manager

Asistent de
manager

Personal

Personal

Personal

Organizatoare grafice
Categorie plan

Cât plătești tu

Bronz

Cât plătește
compania de
asigurări
60%

Aur

80%

20%

Argint
Platină

70%

90%

40%

30%

10%

Diagrame ordonate după timp

Compararea și
contrastarea
datelor

Organizatoare grafice
Privești
meniul

Foarte
foame?

Da
Comandă
aperitiv

Nu

Salata e
inclusă?

Nu

Da
Alege sosul
pentru salată

Diagrame - etapele unui proces

Comandă
antreu

Vizualizarea
broască
Broasca
a țopăit
în clădire
când ușile s-au deschis.

Strategii de citire
Anticipează

Vizualizează

Încearcă să-ți dai seama
ce s-ar putea întâmpla în
continuare

Imaginează-ți oamenii, locurile
și evenimentele descrise

Pune întrebări

Clarifică

Pune-ți întrebări despre
materialul pe care îl citești

Investighează. Identifică punctele
principale și fă un rezumat.

Fă conexiuni

Fă conexiuni între ce citești,
alte texte și lumea reală

Evaluează

Judecă povestea și acțiunile
personajelor.

Modulul 3
CALCULUL NUMERIC ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI
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6. ANEXE ....................................................................................................................................................... 15

1. DESCRIEREA MODULULUI
1.1.

Despre ce e vorba

Acest subiect se concentrează asupra eșecului în matematică, în raport cu vârsta cronologică,
inteligența normală și instruirea adecvată. Chiar și cu ajutorul calculatoarelor, persoanelor cu
abilități matematice reduse le e foarte greu sau nu pot rezolva deloc probleme simple de zi cu
zi, deoarece nu au suficientă înțelegere pentru a interpreta problemele sau pentru a le analiza.
Abilitățile matematice reduse vin la pachet cu dificultăți legate de: vizualizare; percepție
vizuală-spațială, prelucrare și discriminare; numărare; recunoasterea modelelor; memorie
secvențială; memorie de lucru pentru numere; regăsirea faptelor și procedurilor învățate;
confuzie direcțională; viteza de procesare cantitativă; secvențe kinestetice; și percepția
timpului.
Toate problemele enumerate mai sus sunt un sindrom sau o serie de caracteristici care sunt
marcate de rezultate slabe la matematică, în ciuda unor bune abilități de a vorbi, de a citi și de
a scrie. Uneori apare discalculia cu alte dificultăți de învățare.

Persoanele cu deficit de abilități matematice pierd adesea șirul atunci când numără; au
probleme de memorare și nu-și amintesc adunarea și înmulțirea, precum și proceduri și reguli
matematice. Aceștia tind să practice și să învețe matematica, dar uită repede și, de obicei, nu
se descurcă bine la teste. Memoria inconsistentă pentru matematică provoacă frustrare,
evitare și anxietate.

Deficitul de abilități matematice are simptome caracteristice care se pot manifesta și se pot
observa în mod corespunzător atât în mediul de lucru cât și acasă. Mai jos veți găsi o scurtă
listă de simptome.

•
•
•
•
•
•
•
•

Probleme în a face calcule mintale; dau rest incorect, de exemplu, sau au nevoie de un
calculator pentru a calcula un bacșiș;
Întârzie frecvent, lipsesc ocazional de la evenimente importante;
Le este greu să își amintească nume;
De multe ori conduc prea repede sau prea lent, sau calculează greșit cât timp va dura
să ajungă undeva cu mașina;
Trebuie să scrie imediat un număr de telefon pentru a și-l aminti;
Se rătăcesc ușor; uită unde au pus obiecte prin casă în mod frecvent;
Le este greu să țină scorul la jocuri; pierd adesea șirul sau uită al cui rând este;
Reușesc cu greu să iși dea seama cât este ceasul pe un ceas analogic;
Memorie slabă pentru orice are legătură cu numerele, de exemplu date sau fapte;
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Operațiunile monetare, proiectele de genul „fă singurˮ, sau chiar un joc spontan și prietenos
de fotbal pot fi marginalizate de deficitul de abilități matematice. Acasă, simptomele pot
include:

•

Reușesc cu greu să învețe pași de dans sau ceva care implică mișcări făcute într-o
anumită ordine.

Chiar dacă munca ta nu implică direct matematica, te poți confrunta cu ea la locul de muncă.
Dacă aveți deficit de abilități matematice, simptomele la locul de muncă pot fi:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vă nelinișteștiți la gândul că va trebui să faceți calcule matematice în mod neașteptat la
locul de muncă;
Probleme cu manipularea banilor sau urmărirea finanțelor;
Nu reușiți să îndepliniți o sarcină în timp util în mod frecvent sau să planificați
suficient timp pentru tot ce trebuie făcut;
Probleme de înțelegere a graficelor sau diagramelor;
Vi se par greu de înțeles ecuațiile matematice vorbite, chiar și cele foarte simple;
Omiteți numere sau le inversați când citiți o listă lungă sau o foaie de calcul;
Întâmpinați dificultăți în utilizarea formulelor Excel;
Folosiți degete sau liniuțe pentru a număra sau puneți marcaje la pagini pentru a ține
evidența numerelor;
Adesea obțineți răspunsuri diferite la aceeași problemă de matematică; trebuie să vă
verificați munca de mai multe ori;
Nu vă puteți aminti reguli matematice sau tabele.

Nu trebuie uitat că, în unele cazuri, există momente de exacerbare bruscă a stării, ceea ce este
la fel de periculos acasă și în mediul de lucru. Toate aceste simptome pot fi asociate cu
discalculia, care nu implică o vindecare progresivă sau atenuarea problemei, dar discalculia
nu este un subiect al studiului nostru.

1.2.

Analiza nevoilor cursanților / testele inițiale

Crearea unui mediu de sinceritate
Monitorizarea atentă și disponibilitatea de a asista la efectuarea testului - Discalculia
este adesea combinată cu dislexia sau disgrafia sau ambele, ceea ce împiedică în
continuare momentul recunoașterii precum și înțelegerea întrebărilor. Din acest motiv,
oferirea ajutorului în timp util, atitudinea personală și empatia sunt foarte importante
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În timpul implementării metodologiei privind deficitul de abilități matematice, trebuie luate
în considerare câteva caracteristici care au un impact direct asupra rezultatelor vizate la
terminarea modulului. Vom enumera câteva dintre ele, dar în funcție de componența grupului
de cursanți, nivelul educațional, adaptabilitatea socială, specificul de vârstă, este posibil să se
ia în considerare caracteristici suplimentare în funcție de experiența personală în
desfășurarea de cursuri:

•

•

1.3.

la teste și vor fi ulterior baza dumneavoastră. pentru individualizarea metodelor de
limitare a impactului negativ al deficitului de abilități matematice.
Recomandarea noastră este ca, dacă cursanții nu au participat la testele din primele
două module ale metodologiei, să le furnizați aceste teste. În acest fel veți avea o
imagine completă a cursantului și veți putea recomanda un set de măsuri.
În anexe veți găsi link-uri către teste online, le veți folosi în cazul în care aveți dotările
tehnice necesare, iar cursanții au cunoștințe bune în domeniul TIC și al limbii engleze.
Rețineți că timpul este, de asemenea, o dimensiune măsurabilă pe durata testului.

Rezultatele învățării

Fiecare modul al metodologiei stabilește obiective ambițioase:

1. Prezentați cursanților esența problemei avute în vedere, posibilele sale manifestări
și riscurile pe care le implică
2. Pentru a putea determina individual prezența sa cu suficientă precizie
3. Pentru a propune un sistem de măsuri pentru limitarea impactului negativ al
deficitului de abilități matematice.

2. INFORMAȚII TEORETICE
2.1.

Mai multe informații despre deficitul de abilități matematice
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Diferite studii arată că, în medie, 25% dintre adulți întâmpină probleme serioase cu acțiuni
matematice, indiferent de sex. În același timp, fluxul de numere din viața de zi cu zi este în
creștere - facturile casnice, taxele, reducerile, dobânzile etc. La muncă se cer din ce în ce mai
mult comparații în grafice sau diagrame. Mulți adulți care se confruntă cu astfel de probleme
le subestimează sau invers - sunt rușinați de ele. În timpul cursului, luați în considerare
rezultatele studiului preliminar din cadrul proiectului și constatările acestuia, în special cele
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Motivele pentru aptitudinile matematice necorespunzătoare pot fi rezultatul educației școlare
slabe sau insuficiente, care s-a înrăutățit de-a lungul anilor. În cazuri rare, ele pot fi ereditare.
Această condiție este independentă de nivelul inteligenței copilului și de metodele de predare
folosite. Dificultatea se concentrează în jurul abilității de a interpreta simboluri numerice și
operații aritmetice cum ar fi adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea. O persoană care
suferă de discalculie va confunda numerele și semnele și nu poate face calcule mintale sau nu
poate lucra cu idei abstracte. Acești oameni au dificultăți în îndeplinirea sarcinilor ce au
legătură cu numerele.

legate de dorința oamenilor de a participa în general și, în special, de faptul că aceștia
recunosc probleme legate atât de obiectul acestui modul și de principiul vieții.

2.2.

Diferite manifestări ale deficitului de abilități matematice

Focus (concentrare): Abilități legate de modelul deteriorării cognitive. Deficitul structural în
aceste conexiuni ale rețelelor neuronale este, de asemenea, legat de inhibiție, care afectează
claritatea minții, făcând mai dificilă folosirea matematicii și conducând la dificultăți de
estimare.

Atenție distributivă: Această abilitate este importantă deoarece permite îndeplinirea mai
multor activităţi în acelaşi timp. Adulții cu dizabilități matematice au probleme atunci când
răspund la un stimul pentru că nu sunt capabili să se concentreze, sunt distrași de stimuli
irelevanți și obosesc cu ușurință. De asemenea, pot apărea probleme cu gândirea rațională.
Memoria de lucru: Această abilitate cognitivă se referă la stocarea temporară și abilitatea de a
manipula informații pentru îndeplinirea sarcinilor complexe. Dificultăți legate de aceasta pot
fi probleme în urmărirea indicațiilor, uitarea instrucțiunilor și a sarcinilor, motivația scăzută,
amintiri incomplete, distragerea ușoară, uitarea numerelor și aritmetica mintală întârziată.

Memoria pe termen scurt: Capacitatea de a păstra o cantitate mică de informații într-o
perioadă scurtă de timp. Acest deficit mintal explică incapacitatea de a efectua sarcini legate
de matematică. Problemele apar la calcul sau când se încearcă rezolvarea unor probleme de
matematică. Aceasta este legată și de imposibilitatea memora numere sau tabla înmulțirii.
Denumire: Implică abilitatea de a memora un cuvânt sau un număr și de a îl folosi mai târziu.
Adulții au dificultăți în a-și aminti numerele deoarece capacitatea lor de a procesa informații
este deficitară.

Planificarea: Nivelele scăzute ale acestei abilități cognitive implică dificultăți în planificarea și
înțelegerea numerelor și a exercițiilor. Această incapacitate de a anticipa evenimente sau
rezultate împiedică cursantul să completeze corect exercițiul.

Tipuri de deficit de abilități matematice

Simptomele pot fi grupate în 5 tipuri principale
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Viteza de procesare: Aceasta corespunde timpului necesar creierului nostru să primească
informații (un număr, o ecuație matematică, o problemă ...), să le înțeleagă și să răspundă la
acestea. Există adulți care nu au dificultăți în a finaliza acest proces rapid și automat, în timp
ce alții care suferă de un deficit al vitezei de procesare au nevoie de mai mult timp și energie
pentru a procesa informațiile.

Discalculie verbală: se caracterizează prin dificultăți de denumire și înțelegere a conceptelor
matematice prezentate verbal. Adulții cu acest tip de discalculie sunt capabili să citească sau
să scrie numere, dar au dificultăți în a le recunoaște când sunt prezentate verbal.

Discalculie practognostică: Acest tip de deficit de abilități matematice se caracterizează prin
dificultatea de a transpune un concept matematic abstract într-un concept real. Acești adulți
sunt capabili să înțeleagă conceptele matematice, dar au probleme în a enumera, compara și
manipula ecuațiile matematice.

Discalculie lexicală: Probleme de citire și înțelegere a simbolurilor și numerelor matematice,
precum și a expresiilor matematice sau a ecuațiilor. Un adult cu probleme lexicale poate
înțelege conceptele atunci când se vorbește despre ele, dar poate avea probleme în citirea și
înțelegerea lor.
Discalculie grafică: dificultate la scrierea simbolurilor matematice. Adulții cu acest tip de
discalculie sunt capabili să înțeleagă conceptele matematice, dar nu au capacitatea de a citi,
scrie sau utiliza simbolurile corecte corespunzătoare.

Discalculie ideognostică: Dificultatea de a efectua operații mintale fără a folosi numerele
pentru a răspunde la probleme de matematică și a înțelege conceptele matematice. De
asemenea, aceștia au probleme în a-și aminti conceptele matematice după ce le-au învățat.

Discalculie operațională: dificultăți în a finaliza operațiunile sau calculele matematice scrise
sau vorbite. O persoană cu astfel de probleme va putea să înțeleagă numerele și relațiile dintre
ele, dar va avea probleme în folosirea numerelor și simbolurilor matematice în procesul de
calcul.

În acest modul, nu ne propunem să recuperăm decalajele de învățare, ci doar o combinație de
exerciții prin care putem limita efectele negative ale unui deficit de abilități matematice.
Oportunitățile în mediul de astăzi sunt multe și nu vom putea oferi decât o mică parte dintre
ele. În exercițiile din celelalte module pe care vă recomandăm să le examinați, puteți găsi
modulele corespunzătoare pentru acest modul. Combinațiile sunt posibile în măsura în care
puteți pregăti singur exercițiile. Sugestia este doar o îndrumare și nu epuizează subiectul.
Durata exercițiilor este, de asemenea, cu titlu de exemplu și depinde de mărimea grupului de
cursanțişi de problemele posibile pe care le vor întâmpina în implementarea lor. Uneori,
evitarea unui deficit de abilități matematice este o chestiune de îndemânare în utilizarea
dispozitivelor ajutătoare sau înlocuirea acestora.
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Combaterea deficitului de abilități matematice
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3. EXERCIȚII ȘI TESTE
După cum am explicat deja, nu putem vorbi despre tratarea deficitului de abilități matematice
al adulților, ci doar despre limitarea efectului negativ, precum și despre abordări și încercări
diferite de a elimina decalajele de învățare de-a lungul anilor. În timpul cursului, veți avea
ocazia să continuați și să vă aprofundați observațiile asupra cursanților. Vă recomandăm să
ţineţi o evidență a tuturor persoanelor în care puteți înregistra rezultatele testelor
preliminare și rezultatele exercițiilor propuse. Nu uitați să mențineți relațiile de încredere și
sincere la un nivel ridicat - în acest scop, exercițiile de energizare vor fi de ajutor, preferabil să
nu aibă legătură cu subiectul. Unele dintre exerciții pot fi prea ușoare pentru unii dintre
cursanți dacă activitatea nu este individuală.
Rularea acestei curs se bazează pe un principiu de învățare non-formală, oferindu-vă o mare
libertate în alegerea timpului, locului și a selecției grupului/grupurilor. Sarcina de a limita
deficitul de abilități matematice necesită mai multe sesiuni consecutive în timp - de preferat o
dată pe săptămână, 4 sesiuni la rând, în care complexitatea sarcinilor crește treptat, iar
progresul / regresia sunt observate pentru fiecare dintre cursanți în mod individual. Nu uitați
că în unele cazuri de combinare a diferitelor deficite pot apărea alte probleme - probleme de
vorbire, dificultăți de memorare a numelor și fețelor.
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Un alt exercițiu de energizare / spargere a gheții distractiv - de obicei folosit în mijlocul
cursului, adăugă o anumită activitate fizică și se asociază cu memoria vizuală și concentrarea
cursanților. Din nou, cursanții se află într-un cerc (se presupune că și-au memorat numele, dar
se poate să nu fi reușit). Instructorul selectează unul dintre cei care se află în fața lui, îi dă o
minge și ambii se întorc cu spatele la grup, instructorul spune particularitățile persoanei
căreia îi aruncă mingea - culoarea părului, tipul și culoarea hainelor, etc. Cel care primește
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Înainte de a începe activitatea principală, vă recomandăm să efectuați o activitate scurtă de
energizare / spargere a gheții. Cu toate acestea, pe lângă obiectivul cursanților de a-și afla
numele, există și un scop diagnostic și terapeutic care necesită concentrare și aptitudini
mnemonice. Aranjați cursanții într-un cerc în care să fie față în față. Instructorul, în mod clar
și suficient de puternic, își spune numele. În sensul (invers) acelor de ceasornic, ceilalți
cursanți repetă numele tuturor celor de dinaintea lor până când cercul se închide. Observați
cu atenție și ascultați toți cursanții deoarece, pentru dumneavoastră, cainstructor, acesta nu
este doar un joc de energizare. Adăugați observații în carnetul dumneavoastră. de evidență. În
sesiunea următoare, pe lângă memorarea numelor de la început, includeți și alte elemente
pentru memorare - un gest, o mișcare, o culoare aleasă de fiecare. Nu sunt necesare materiale
pentru a desfășura acest exercițiu și timpul depinde de numărul de cursanți, dar nu vă
recomandăm să depășiți 10 minute, se poate întâmpla ca ultima persoană din cerc să aibă o
formă mai severă de discalculie și acest exercițiu va fi destul de complicat pentru el/ea și
poate să-l (o) pună într-o situație jenantă sau chiar să-l (o) izoleze.

mingea încearcă să spună aceleași detalii despre persoana care îi aruncă mingea. Pentru a
realiza acest exercițiu, aveți nevoie de o minge, indiferent de mărimea acesteia.

Un alt exercițiu pentru concentrare este exercițiul „Textul coloratˮ. Pe o foaie de hârtie sunt
scrise 20 de rânduri în diferite culori. Dar cuvintele care sunt nume de culori nu se potrivesc
cu culoarea cu care sunt scrise. Cursantul trebuie să spună culoarea cu care este scris
cuvântul, nu culoarea pe care o vezi scrisă. Exercițiul trebuie făcut pe rânduri, nu pe coloane.
Pentru acest exercițiu, trebuie să pregătiți o foaie (de preferință un format mai mare) cu
numele culorilor scrise în culori diferite. Dă posibilitatea fiecăruia de a încerca singur. Începeți
chiar voi exercițiul și în mod deliberat faceți o greșeală și așteptați ca audiența să reacționeze.

Un alt exercițiu bun pentru dezorientarea matematică este legat de desen sau de scris după
dictare. Fiecărui cursant i se dă o foaie de hârtie, iar instructorul începe să dicteze ce trebuie
desenat după dictare. De exemplu: 1. Împărțiți foaia de hârtie în 4/6 părți egale. 2. În partea
superioară desenați un mic pătrat în colțul din stânga jos. 3. Deasupra lui desenați un cerc
mare. 4. Mai jos desenați un triunghi mic. Și așa mai departe. Depinde de instructor să decidă
ce fel de dictare să facă. În loc de imagini, instructorul poate decide să utilizeze numerele. Sau
să facă exercițiul mai complex și cu culori (de exemplu, scrieți 12 cu albastru; apoi scrieți mai
sus 4 cu roșu, etc.).

3.1.

Calculatorul - este la latitudinea instructorului să decidă dacă calculatorul poate fi
de ajutor unei persoane cu deficit de matematică. Folosirea acestuia este adecvată
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Exercițiile enumerate mai jos sunt de bază, pot fi complicate sau simplificate individual, dacă
observați că grupul are o mare varietate de tipuri și nivele de deficit de abilități matematice.
Pentru cele mai multe dintre ele, puteți anticipa, de asemenea, teme pentru acasă, în special
pentru cele legate de TIC și diverse aplicații. Orice progres este un rezultat pozitiv și
încurajează cursanții să continue să lucreze în mod activ, împărtășind cu grupul lor progresul
sesiunilor de curs anterioare. Aveți grijă deosebită pentru cei care recidivează, poate fi
necesar să faceți sesiuni individuale suplimentare și, în cazuri grave, să îi trimiteți către un
neurolog.
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Un bun exercițiu pentru concentrare și observare este următorul. Cursanții sunt aranjați pe
două rânduri, unul în fața celuilat. Timp de câteva minute (depinde de instructor să decidă cât
timp, în funcție de nivelul cusanților, vârstă și abilități mintale), fiecare cursant se uită la
persoana din fața lui. Apoi se întorc cu spatele și ar trebui să schimbe un singur lucru în
aspectul lor. Pot folosi materiale suplimentare sau pot împrumuta unele lucruri de la vecinii
lor. După ce fac schimbarea, se întorc din nou față în față și ar trebui să ghicească schimbarea.
Cel care este mai rapid câștigă un punct. După un minut sau la un alt moment hotărât
deinstructor, are loc o nouă rundă. Dar, de data aceasta, fiecare cursant ar trebui să schimbe
două lucruri în aspectul său. Apoi, întorcâdu-se din nou față în față și ghicind modificările (cu
creșterea numărului de schimbări, crește și timpul alocat pentru a ghici modificările).
Instructorul decide când se oprește jocul și câte elemente trebuie schimbate.

în cazul imposibilității percepției și a designului grafic a două, trei, etc. numere și a
deficienței de memorie. Utilizarea calculatorului este imposibilă atunci când
erorile de suprascriere numerică sunt predominant optice. În acest caz, greșelile se
corelează cu erorile de scriere. Utilizarea unui calculator nu este rușinoasă.
Calculatorul este disponibil pe toate telefoanele și dispozitivele mobile. Poate
economisi mult timp și nervi. Puteți folosi două sau chiar mai multe abordări în
acest exercițiu - sarcinile sunt pre-scrise pe hârtie sau pe tablă sau le puteți citi
cursanților. Aceste două abordări implică percepții diferite - vizuală și auditivă,
responsabile pentru deficiențe de abilitățile matematice diferite. Acordați o atenție
deosebită calculării procentelor - acest efect matematic, de obicei, derutează mulți
adulți. Vizualizați 50% (jumătate), 30% și așa mai departe.
10-(-3)+2=?
5-3+2+3+1+6=?
2.5x2+3-(-1)=?
(2-3+2+1)x2=?
2-3+2+1x2=?
De asemenea, vă puteți folosi de sarcini uzuale cu diferite simboluri utilizând
adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea.

sau mai complexe

sau

etc …

Este Vinerea Negră - verificați dacă oferta corespunde realității. Procentul de
reducere este de 23%. Prețul vechi a fost de 525 - care ar trebui să fie noul preț?
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3.3.

Dezvoltarea orientării spațiale într-un spațiu limitat creat artificial de oameni - pe
o foaie de hârtie conform instrucțiunilorinstructorului, definind scrierea de sus în
jos-stânga-dreapta într-o succesiune de diferite simboluri matematice
convenționale (+, -, 1, 9, 20, 96) în rânduri și / sau coloane. Exemplu: În colțul din
stânga sus al unei coloane scrieți de cinci ori 96, în colțul din stânga jos al unui
rând 1 + 9 + 6 + 3 = (rezultat).
Computer - înțelesul acestui termen cuprinde toate dispozitivele care permit
utilizarea OER (Open Education Resources) (resurse educaționale deschise), o
parte din ele online, altele pot necesita instalarea programelor de terapie
educațională.

Pagina

3.2.

Impozitul dvs. municipal este de 388, dacă plătiți până la sfârșitul lunii aprilie
întreaga sumă, veți primi 5% reducere - calculați reducerea?
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3.4.

3.3.2. Tetris - potrivit pentru dezvoltarea gândirii și orientării spațiale. Puteți crea
o competiție, cerând cursanților să joace fiecare pentru el. Împreună, selectați unul
din Tetris-urile posibile pentru ca toți să aibă aceleași condiții.
3.3.3. The Number race (cursa numerelor) - destul de aglomerat, dar suficien ca joc
de diagnosticare. Este nevoie de instalare, este bine să demonstrați și să exersați în
timpul cursului observând pe fiecare dintre cursanți individual. Jocul are o
interfață în limba engleză, dar la un nivel suficient de scăzut
(http://www.thenumberrace.com)
3.3.4. The Number Bonds (numerele lipsă) - în ciuda interfeței pentru copii, jocul
are din nou o caracteristică puternică de diagnostic, are o varietate de sarcini și
este online, de aceea poate fi folosit timpul liber. Jocul are o interfață în limba
engleză, dar la un nivel suficient de scăzut. (https://www.mathplayground.com)
3.3.5. O platformă cu o varietate de jocuri logice pe diverse teme. În funcție de
compoziția grupului, puteți alege unul potrivit pentru fiecare și puteți urmări
rezultatele (https://www.vgames.bg).
3.3.5. Sudoku - Sudoku este unul dintre cele mai populare jocuri de puzzle din
toate timpurile. Scopul Sudoku este de a completa o grilă de 9 × 9 cu numere astfel
încât fiecare rând, coloană și secțiunea 3 × 3 să conțină toate cifrele între 1 și 9. Ca
puzzle logic, Sudoku este, de asemenea, un joc de antrenare al creierului excelent.
Dacă joci zilnic Sudoku, vei începe în curând să vezi îmbunătățiri ale concentrării și
puterii creierului. Jocul are versiuni online (potrivite ca teme pentru acasă),
recomandăm utilizarea acelorași versiuni pe hârtie pentru toți cursanții într-un
mod competitiv. Rețineți că, poate, unii dintre ei nu cunosc regulile și pot fi
necesare explicații suplimentare cu exemple.
Dipozitive și aplicații de navigație
3.4.1. Există o mare varietate de dispozitive și aplicații de navigație. Majoritatea lor
au integrate funcții de voce care pot fi de ajutor în cazuri de dezorientare sau
rătăcire. Este posibil ca participanții dvs. să nu fi utilizat niciodată programe de
navigare. Acordați atenție părții teoretice afișând pe ecran funcțiile fiecărui buton
și succesiunea acțiunilor. Folisiți exemple reale de posibile rute și modalități de
călătorie. Nu uitați de imaginea prin satelit, care oferă repere suplimentare monumente, biserici, locuri renumite și așa mai departe. Este foarte important ca
instructorul să-i încurajeze pe cursanți să nu se panicheze în astfel de momente.
Dacă credeți că cursanții au o bună cunoaștere a TIC, atunci puteți începe cu sarcini
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3.3.1. 2048 este un puzzle cu numere provocator pentru copii și adulți
(http://2048game.com). Ideea este să alăture numerelor pentru a obține placa
2048. Utilizați tastele săgeată pentru a muta plăcile. Când două plăci cu același
număr se ating, ele se îmbină într-una singură! Jocul are mai multe nivele de
dificultate. Potrivit pentruactivităţi individuale.

3.6.

Pagina

3.5.

3.4.2. Împărțiți grupul în trei / patru - „primulˮ îl invită pe cel de-al doilea scriindui cum să ajungă la el, dar fără o adresă exactă. „Al doileaˮ scrie cu / fără ajutorul
unui dispozitiv sau aplicație de navigație și explică „celui de-al treileaˮ ceea ce
demonstrează sosirea sa la domiciliul primului cu adresa aproximativă. Marcați
punctul de început și cel final pe aplicație. Comparați rezultatele, comentați și
căutați cauza erorii, dacă se întâmplă. Este de dorit acestea să se întâmple în fața
audienței, ceilalți observă, dar nu au dreptul să ajute („cel de-al treileaˮ trebuie să
iasă din sala de curs până în momentul în care i se spune cum să ajungă la
destinația finală). Rutele alternative pot fi descoperite chiar și pentru primul. Dați
o temă pentru acasă pentru toată lumea, cu diferite tipuri de transport - de acasă
până la locul de muncă cu transportul public și înapoi acasă cu bicicleta sau pe jos.
Faceți tema mai interesantă pentru cursanți - ei își explică unul celuilalt, prin
telefon, cum să ajungă la casele lor, iar „vizitatorulˮ trebuie să spună adresa
aproximativă, timpul necesar pentru a ajunge la destinația finală, etc.
Exercițiu practic exterior - executați acest exercițiu în condiții reale. Fiți atent că
trebuie să însoțiți „vizitatorulˮ. Încercați să găsiți locuri care nu sunt bine
cunoscute de el / ea și utilizați diferite tipuri de transport.
IMPORTANT: Introduceți adresele importante ale cursantului în programul de
navigare - acasă, la locul de muncă și așa mai departe.
Exerciții pe ceasul analogic – nu uitați de existența ceasurilor digitale - atât cele de
la încheietura mâinii, cât și cele de perete / masă.
3.5.1. Exercițiu destul de elementar pentru munca individuală, care indică un
anume tip de deficit de abilități
matematice (http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html). Exercițiul poate fi de
asemenea realizat cu un ceas de perete mare. Faceți exercițiul mai complicat
punând cursanții să seteze ceasul, privindu-i imaginea într-o oglindă.
3.5.2.
Cartonașe
pre-pregătite
pentru
setarea
ceasului
analogic(https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs). Exercițiul poate fi
complicat cerând cursanților să înregistreze timpul într-un anumit loc într-o foaie
pregătită dinainte- de exemplu, rezultatul primului cartonaș în colțul din dreapta
sus al foii (combinație cu orientarea spațială).
Aritmetica mintală - participarea la un curs online și exercițiile din acesta
contribuie la dezvoltarea simultană a ambelor emisfere, concentrare, memorie
vizuală și musculară, într-un mod complet diferit de acela în care acțiunile
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mai complexe (descrise mai jos), dacă nu- trebuie să împărțiți grupul în două și să
începeți cu cei mai puțin familiari cu aplicațiile, (mai bine cu dispozitive
inteligente, care sunt întotdeauna ușor de folosit) - locația curentă, setarea adresei,
selecția călătoriei etc. Doar apoi puteți trece la următorul pas.

elementare matematice sunt procesate în creier, având un rezultatul negativ sau
nesatisfăcător diferit de cel obișnuit.

4. MOD DE PREZENTARE CURRICULUM

20-25 min
x(20-25) min

x(40-45) min
20-25 partea
teoretică
60-90 min
partea
practică
30-45 min

Încălzire / Spargerea gheții

Orientare spațială
Sfat: folosiți atât dictarea, cât și scrisul la tablă,
notați-vă observații despre fiecare cursant
Calculator
Sfat: Reamintiți-le despre ce face fiecare buton.
Folosiți atât dictarea, cât și scrisul la tablă, luați
note despre fiecare cursant. Urmăriți rezultatele,
încurajați, nu ridicați complexitatea dacă aveți
cursanți cu probleme.
Computer
Sfat: asigurați-vă că toți cursanţii au abilități de
bază în domeniul TIC sau începeți cu pornirea,
descărcarea și instalarea (dacă este necesar).
Navigație
Sfat: petreceți atâta timp cât e necesar pentru
partea teoretică. Pentru mulți adulți butoanele
intuitive nu sunt suficient de ușor de înțeles.
Încercați rute virtuale pentru locuri comune,
bine cunoscute - monumente, biserici, vizitarea
obiectivelor turistice etc.
Ceas analogic
Sfat:

Evaluare (pentru a verifica
creșterea cunoștințelor)
Feedbackul cursanților

Materiale

Resurse

În funcție de
3
exercițiul ales
Foaie de hârtie, 3.2
creion, gumă de
șters
Foaie de hârtie, 3.1.X
pix, calculator
sau dispozitiv
cu calculator
Orice computer
de birou sau
laptop, tabletă
sau telefon
inteligent
Aplicație de
navigare,
laptop, telefon
inteligent,
computer,
proiector
multimedia,
internet, hârtie
Ceas analogic
mare,
cartonașe sau
model de ceas,
oglindă

Utilizați testul de autoevaluare din Anexa 2

3.3.X

3.4.X

3.5.X

Este important să oferiți cursanților posibilitatea de a oferi
feedback cu privire la sesiunile de formare, pentru a le permite să
își evalueze experiența de învățare și rezultatele învățării.
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10-15 min

Activități de învățare / Sfaturi pentru
instructori

Pagina

Timp
recomandat

În anexa 3 puteți găsi o prezentare în Power Point a modulului.

5. LECTURA ȘI DEZVOLTAREA ULTERIOARĂ
5.1.

Posibilități de implementare

Conținutul acestui modul, cu posibilele îmbogățiri sau simplificări, poate fi utilizat singur sau
în combinație cu celelalte module, în funcție de efectul dorit, compoziția grupului instruit. Din
nou, recomandăm să nu fie o singură sesiune de instruire, ci mai multe, în care să se
monitorizeze progresul, să se crească complexitatea, fără a uita de abordarea individuală.
Menținerea unui jurnal vă va ușura observarea individuală a cursanților, pregătirea sarcinilor
individuale pentru a menține interesul pentru curs. Nu uitați să încurajați formarea în afara
cursului, să încurajați cursanții să-și împărtășească problemele, dar și succesele.

Problema îmbunătățirii calificării adulților este crucială, indiscutabilă și tocmai de aceea
principalul grup țintă al proiectului DECENT sunt persoanele adulte cu nivel scăzut de
calificare care sunt expuse riscului de excluziune socială (șomeri pe termen lung, amenințați
de sărăcie, slab educați). Persoanele expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale în
conformitate cu Eurostat (2016): RO-35%; PL - 24%; BG -37%; CY - 30%; ES -34%; IT -30%
din adulți. Foarte adesea, principala lor problemă este (nu conștientă) faptul că ar trebui
clasificați ca fiind afectați de analfabetism funcțional. Problemele legate de înțelegerea
diferitelor texte, utilizarea operațiunilor matematice simple, lipsa abilităților de învățare
afectează adesea multe eșecuri educaționale, pe piața muncii și, probabil, în viața privată.
Toate activitățile proiectului vor fi orientate către rezolvarea problemelor principale și
îmbunătățirea situației acestui grup.

Mai mult, proiectul este, de asemenea, un răspuns la prioritatea „Extinderea și dezvoltarea
competențelor educatorilorˮ și va crea instrumente pentru instituțiile care susțin și îngrijesc
persoanele cu analfabetism funcțional, cum ar fi: centrele de educație pentru adulți, școlile
pentru adulți, universitățile de vârsta a treia, care sprijină lupta împotriva analfabetismului
funcțional, departamentele de educație din administrația locală și regională, precum și
educatorii individuali pentru adulți.
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Puteți regăsi anexele 1-3 în fișierele anexate.

ANEXE
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Anexa 1.

Test pentru determinarea deficitului de abilități matematice

ÎNTREBĂRI:
Răspundeți cu da (frecvent) sau nu (rareori) la fiecare întrebare de mai jos:
Evaluarea simptomelor
1.
Întâmpinați dificultăți cu privire la citirea ceasului, indicații, amintirea orarelor, secvențelor
de evenimente? Dificultatea în a urmări timpul. Întârziați frecvent?
2.
Cât de des vă amintiți numele greșit? Slabă asociere nume-față. Încurcați numele care încep
cu aceeași literă.
3.
Cât de des aveți rezultate incoerente la adunare, scădere, înmulțire și împărțire? Probleme la
planificarea financiară și gestionarea banilor. Prea lent la matematica mintală pentru a determina
totalurile, restul datorat, bacșișul, impozitul.
4.
Când scrieți, citiți și vă amintiți numere, cât de des se întâmplă aceste greșeli: adăugiri de
numere, înlocuiri, transpuneri, omisiuni și inversări?
5.
Cât de des vă confruntați cu incapacitatea de a înțelege și memora concepte matematice,
reguli, formule, secvențe (ordinea operațiilor) și operații matematice de bază (+ -x /)?
6.
Cât de des aveți cazuri de memorie slabă (retenție și recuperare) a conceptelor de
matematică? Într-o zi puteți efectua o operație matematică, dar în ziua următoare nu mai reușiți!
Sunteți capabil să lucrați dintr-o carte, dar apoi nu treceți testele.
7.
Cât de des nu vă puteți imagina sau „vedea în minteˮ procesele mecanice? Abilitatea scăzută
de a „vizualiza sau imaginaˮ locația numerelor pe fața unui ceas, locațiile geografice ale statelor,
țărilor, oceanelor, străzilor etc.
8.
Cât de des aveți o memorie slabă pentru „așezareaˮ lucrurilor? Vă rătăciți sau vă dezorientați
ușor. Poate că aveți un simți al direcției scăzut, pierdeți lucruri adesea și păreți neatent.
9.
Cât de des aveți dificultăți în a înțelege conceptele educației muzicale formale? Dificultate
vizualizare-citire muzică, de învățare a cânta cu degetele la un instrument.
10.
Cât de des întâmpinați dificultăți în secvențierea mișcărilor, observate în performanțele
atletice, dificultăți în a ține pasul fizic cu indicațiile rapide, cum ar fi la cursurile de aerobic, dans și
exerciții fizice. Probleme în urmărirea succesiunii pașilor de dans, memoria musculară, mișcările
sportive.
11.
Cât de des aveți dificultăți în a vă aminti cum să păstrați scorul la jocuri, cum ar fi bowling,
cărți, etc. De multe ori nu mai știți al cui este rândul. Capacitate limitată de planificare strategică
pentru jocuri precum șahul.
12.

Ai adese stări de anxietate în timpul exercițiilor matematice?

13.
Folosiți adesea degetele pentru a număra? Pierdeți șirul când numărați. Nu puteți face
calcule mintale. Adunați cu ajutorul punctelor sau a liniuțelor.
14.

Simți din când în când că cifrele și matematica par a fi o limbă străină?

15.
Cât de des vă este greu să faceți matematică mintală, adesea dând un rest greșit sau
calculând un bacșiș cât se poate de inexact?
16.
Cât de des auziți plângeri că conduceți prea repede sau prea lent - chiar dacă dvs. simțiți că
conduceți cu viteză normală?
17.
Cât de des uitați numere de telefon sau adrese, chiar și la câteva momente după ce vi s-au
spus?
18.

Cât de des aveți probleme în a citi timpul pe un ceas analogic?

19.

Cât de des ajungeți târziu la evenimente sau întâlniri?

20.
Cât de des aveți dificultăți în a estima cât timp va dura până când veți ajunge undeva, chiar
dacă ați mai făcut călătoria înainte?
21.
Cât de des uitați adevăruri matematice pe care toți ceilalți par să le știe, cum ar fi tabelele de
timp sau formulele obișnuite?
22.

Cât de des vă este greu să vă limitați la un buget sau să vă țineți evidența finanțelor?

23.
Cât de des omiteți numere sau citiți câteva dintre ele invers atunci când citiți dintr-o listă
lungă?
24.

Cât de des aveți dificultăți la citirea graficelor sau diagramelor?

25.
Cât de des depășiți limita de timp când îndepliniți unele sarcini cu limită de timp sau aflați că
a trecut mult mai mult timp decât credeați inițial?
26.

Cât de des rătăciți obiecte prin casă sau vă pierdeți în zone cunoscute?

27.
Cât de des deveniți anxioși când știți că se apropie sarcini legate de matematică - o întâlnire
în care trebuie să discutați despre cele mai recente cifre trimestriale ale companiei dvs., de exemplu?
Notă: Unele întrebări pot fi transformate folosind sugestia negativă. Dar, dacă există o combinație cu
dislexia, rezultatele pot fi greșite.
Punctare:
Răspunde „rareoriˮ - până la 30% - ok

Rareori - între 30 și 45% - formă ușoară de deficit de abilități matematice
Rareori - între 45 și 60% - formă moderată de deficit de abilități matematice
Rareori - mai mult de 60% - formă severă de deficit de abilități matematice

Anexa 2.

Test de auto-evaluare

Exerciții practice
http://app.educational-psychologist.co.uk/screening/dyscalculic/

1.

Completați numerele lipsă.

1, 2, ____, 4, 5, 6,____, 8, 9, 10,____
3, 6, 9, ____,____, 21, 24,____
1, 5,____,15,____,____, 25,____,____
50, 45,____,____, 30,____,____, 10

2.

Scrieți într-o coloană, în ordine inversă, pornind din dreapta sus, numerele de la 115 la 101.

3.

Completați numerele și simbolurile care lipsesc.

7 + 2 = ___ – 4 = ___ + 6 = ____
____ + 3 = 9 + ____ = 11 + ____ = 16
4 + ____ = 7 + 3 =____ – 6 = ____
5 ___ 3 = 8 ____ 2 = 6 ____ 5 = 11

4.

Încercuiți toate cifrele 6.

9669669969696
6696996996969
9969966696966

5.
6

Copiați următoarele numere pe liniile de mai jos.
12 9 6 9 21

___ ___ ___ ___ ___ ____

6.

Adunați 3 la fiecare dintre numerele de mai sus.

___ ___ ___ ___ ___ ____

7.

Scădeți 2 din fiecare răspuns de mai sus.

___ ___ ___ ___ ___ ____

8.

Citiți următoarea problemă în cuvinte. Scrieți și rezolvați problema matematică.

Rob, Mike și Jane culegeau mere. Rob a cules 6 mere, Mike a cules 4 mere, iar Jane a cules 2 mere.
Cu câte mere a cules Rob mai multe decât Jane? Câte mere au cules copiii împreună?
9.

Uită-te la următoarele secvențe de numere. Acoperiți-le și apoi scrieți-le pe linie.

3 8 4 __________
5 2 6 9 ___________
7 4 8 3 1 _____________
6 7 8 3 4 5 ______________
10.

Repetați următoarele secvențe de numere, în ordine inversă:

8 5 2 _______
9 7 4 1 _________
6 3 8 2 8 __________
9 7 4 5 6 2 ____________
11.
Cât este ceasul: https://www.thatquiz.org/tq-g/ (puteți adapta în funcție de abilitățile
dumneavoastră)
12.

Ce oră este dacă săgeata mică este aproape de III și cea mare la IX? _______

13.

Ce oră este dacă săgeata mică este la XII și cea mare o acoperă? _______

14.

Câte minute sunt între 12:50 și 17:35? _______

15.
Pe tablă puteți vedea harta orașului dvs. și două destinații marcate. Imaginați-vă că trebuie să
explicați unui prieten cum să ajungă de la poziția 1 la poziția 2. Încercați o rută alternativă pentru
drumul de întoarcere.

MODULUL 3
CALCULUL NUMERIC ÎN VIAȚA DE ZI CU ZI – PENTRU CE
SUNT NUMERELE DIN JURUL NOSTRU

Numere, numere, numere :((
Mulți oameni se confruntă cu probleme când
lucrează cu numere. Aceste probleme afectează atât
viața personală, cât și cea profesională. Conținutul
acestui modul vă va ajuta să definiți și să grupați
aceste probleme de deficit de abilități matematice
printr-un test complex. Acest deficit poate fi depășit
cu ajutorul unor exerciții, iar impactul negativ poate
fi redus până la un anumit grad.

Analiza nevoilor participanților
Diversitatea deficitelor matematice este foarte
mare. Adesea se combină cu alte deficite de
alfabetizare. Pentru a vindeca corect trebuie să
definești cu precizie.
Vă recomandăm cu tărie abordarea individuală și
atenția personală atunci când efectuați testul
pentru fiecare participant în această etapă - vă va
fi de ajutor în curând.

Rezultatele de învățare așteptate
Sunteți pregătiți pentru aceste obiective ambițioase:
1. Să introduceți participanții în miezul problemei avute în
vedere, posibilele sale manifestări și riscurile pe care le
presupune?
2. Să determinați prezența acesteia în mod individual cu
suficientă precizie?
3. Să propuneți un sistem de măsuri pentru limitarea
impactului negativ al deficitului de abilități matematice?
Da! Aceasta este provocarea voastră!

O scurtă reamintire a modului cum
se manifestă

•
•
•
•
•
•
•

Focus (concentrare)
Atenția distributivă
Memoria de lucru
Memoria pe termen scurt
Denumirea
Planificarea
Viteza de procesare

Și principalele tipuri
• Discalculie verbală
• Discalculie practognostică
• Discalculie lexicală
• Discalculie grafică
• Discalculie ideognostică
• Discalculie operațională
Sunteți sigur că doriți să continuați?))

Combaterea deficitului de abilități
matematice

Aveți un bogat arsenal de exerciții. Dacă după test ați
stabilit corect deficitul, exercițiile din acest modul, dar
și cele alese din celelalte vă vor ajuta să minimizați
efectul negativ al deficitului de matematică al
cursanților dvs.
Nu vă așteptați la rezultate imediate - vă așteaptă o
activitate consecventă. Nu uitați să îi încurajați chiar
și pentru cei mai mici pași făcuți în direcția corectă.

Feedback
Împărtășiți observațiile, comentariile și sugestiile
dvs. cu privire la rezultatele sesiunilor de curs
ținute de dvs. pentru a îmbogăți și a îmbunătăți
metodologia educațională. Și noi suntem oameni
și nu suntem perfecți.
Vă mulțumim pentru eforturile și contribuția
dvs.!

Modulul 4
SĂ NE AJUTĂM RECIPROC:
COMUNICARE EFICIENTĂ ÎNTR-O COMUNITATE MICĂ

ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education
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1. DESCRIEREA MODULULUI
1.1.

Despre ce e vorba

Comunicarea eficientă cu ceilalți este o abilitate personală importantă a vieții de zi cu zi, fiind
esențială și pentru funcționarea grupului și a comunității. Lipsa competențelor de comunicare
în rândul adulților slab calificați este un factor care afectează negativ bunăstarea acestui grup
de populație prin creșterea riscului de a se afla într-o situație de excluziune socială. Acest
lucru este confirmat de rezultatele unui sondaj realizat la începutul proiectului DECENT, care
a arătat că, deși nu la fel de grav ca în alte domenii, respondenții au avut probleme serioase cu
unele aspecte legate de comunicare. De exemplu, în cazul Spaniei, 50% dintre respondenți au
recunoscut că nu folosesc întotdeauna limbajul corpului în timp ce comunică cu oamenii și că
întâmpină probleme în a comunica ceea ce vor să spună.
Având în vedere acestea, scopul principal al acestui modul este de a furniza o serie de
instrumente care să permită educatorilor și instructorilor de adulți să îmbunătățească
competențele de bază necesare în ceea ce privește „comunicarea eficientă” între adulți slab
calificați care sunt expuși riscului de excluziune socială (de ex., șomeri pe termen lung sau în
risc de sărăcie). Aceste abilități de bază includ exprimarea nevoilor și sentimentelor într-un
mod care să fie ușor de înțeles pentru persoana care ascultă, folosirea în mod eficient a
comunicării verbale și non-verbale, comunicarea asertivă sau angajarea în ascultarea activă.
Acest modul nu se referă în mod specific la abilități de comunicare, cum ar fi comunicarea în
public sau comunicarea media. În schimb, este orientat spre creșterea abilităților de bază care
permit adulților cu nivel scăzut de calificare să funcționeze corect în contextul unei mici
comunități și în relațiile lor interpersonale de zi cu zi.

Pentru a rezuma, pe parcursul acestui modul, educatorii pentru adulți și adulții slab calificați
vor reflecta asupra importanței comunicării ca fiind un canal prin care oamenii au
posibilitatea de a se conecta unul cu altul și de a crea înțeles.

Înainte de începerea activităţii, instructorii ar trebui să efectueze un „test” inițial pentru a afla
nivelul de bază al cursanților, precum și nevoile specifice ale acestora. Acest lucru va asigura
că activitățile sunt adaptate fiecărui grup și, prin urmare, va crește calitatea și eficacitatea
materialului de formare. Testele vor fi, de asemenea, utile pentru a compara diferențele în
cunoștințele și abilitățile cursanților la începutul și la sfârșitul instruirii. Modelul testului este
disponibil în anexa 1. Acesta cuprinde întrebări deschise și închise referitoare la cele patru
secțiuni ale modulului, iar timpul aproximativ necesar pentru a-l completa este de
cincisprezece minute.
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Analiza nevoilor cursanților / teste inițiale
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1.2.

1.3.

Rezultatele învățării

Până la sfârșitul acestui modul, cursanții ar trebui:

1. Să fie familiarizați cu elementele de bază ale comunicării eficiente.
• Să înțeleagă cum funcționează procesul de bază al comunicării.
• Să acorde atenție contextului atunci când comunică și să adapteze elementele
necesare ale procesului de comunicare la fiecare situație.
• Să identifice barierele de comunicare și să implementeze strategii pentru a le
depăși.
2. Să înțeleagă cum să utilizeze comunicarea verbală și nonverbală pentru a transmite
mesajul potrivit.
• Să înțeleagă mai bine diferențele dintre comunicarea verbală și cea nonverbală.
• Să fie conștienți de importanța comunicării non-verbale.
• Să folosească mai eficient limbajul corporal, precum și să aibă mai bună
capacitate de a citi indiciile non-verbale ale celorlați.
3. Să recunoască fiecare stil de comunicare în situațiile lor de zi cu zi.
• Să învețe să adapteze stilul de comunicare la fiecare situație, pentru a fi
comunicatori de succes.
• Să-și pună în practică abilitățile de comunicare asertivă.
4. Să înțeleagă importanța ascultării și sporirea capacității de a o pune în practică.
• Să se familiarizeze cu practica de ascultare activă.
• Să cunoască tehnicile de bază ale ascultării active și cum să le aplice.
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Partea teoretică a modulului 4 „Să ne ajutăm reciproc: comunicare eficientă într-o comunitate
mică” este împărțită în patru secțiuni diferite. Deși fiecare secțiune își propune să abordeze un
subiect specific al comunicării eficiente, toate acestea sunt interconectate și se susțin unul pe
altul. Secțiunea 1 este o secțiune introductivă, deoarece își propune să prezinte elementele de
bază ale comunicării eficiente și să determine cursanții să se gândească la comunicare într-un
mod diferit. Secțiunea 2 se referă la cele două tipuri principale de comunicare: verbală și
nonverbală. Scopul său principal este de a reflecta asupra rolului important pe care îl joacă
comunicarea verbală și nonverbală în interacțiunile noastre cu ceilalți. Secțiunea 3 introduce
cele patru stiluri de comunicare utilizate pe scară largă și le permite cursanților să reflecteze
asupra propriilor modele de comunicare. În cele din urmă, secțiunea 4 vizează îmbunătățirea
unei competențe de comunicare esențială, adică a ascultării active.
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2. CONTEXTUL TEORETIC

După partea teoretică, acest modul oferă de asemenea o listă de exerciții practice pe care
instructorii le pot utiliza pentru a îmbunătăți problemele abordate și un set de recomandări
practice pentru livrarea instruirii.

2.1.

Să înțelegem cum funcționează comunicarea

Fiind ființe sociale, comunicarea este prezentă în fiecare aspect al vieții noastre. De fapt,
cercetările arată că petrecem aproximativ 70% din timpul nostru implicându-ne într-un fel de
comunicare. Deși comunicarea ar putea fi pur și simplu descrisă ca act de transfer de
informații, decenii de cercetări ample arată că comunicarea este un proces complex care
implică mai mulți actori și elemente. Figura 1 ilustrează modelul de comunicare de bază, care
este util pentru a înțelege cum funcționează orice tip de comunicare. Deși acest proces poate
lua mai multe forme, familiarizarea cu aspectele sale principale este primul pas în dezvoltarea
competențelor de comunicare eficiente.
Figura 1. Modelul de interacțiune al comunicării

Codare

EMIȚĂTOR

Zgomot

Decodare

Canal
Mesaj = Bună!

RECEPTOR

Zgomot
Adaptat după cartea “A Primer on Communication Studies”. Creative commons. Disponibilă la:
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/index.html
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Pentru a numi acest tip de transfer „comunicare”, informațiile care sunt transferate trebuie
trimise corespunzător și înțelese de către receptor, acestea având loc prin procesele mintale
de codare și decodare. De exemplu, vă dați seama că sunteți însetată și codificați următorul
mesaj prietenului dvs. „Îmi e sete, vrei să mergem la o cafenea să bem ceva?”. Putem spune că
acest schimb este de succes dacă sensul pe care cei doi cursanți îl atribuie mesajului este
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Pentru ca acest proces de comunicare să aibă succes, este necesar să existe 1) un emițător,
care este persoana care împărtășește informațiile specifice; 2) un receptor, cel care primește
informațiile; 3) un mesaj care conține conținutul transferat; și 4) canalul, care este calea
medie sau senzorială pe care se deplasează mesajul (A Primer on Communication Studies,
2012). Exemple de canale de comunicare sunt telefonul, un blog, o scrisoare sau o conversație
față-în-față.

similar. În acest sens, competențele de comunicare de bază sunt esențiale pentru a asigura că
toate aceste elemente funcționează în sinergie pentru ca procesul de comunicare să fie
eficient.

Cu toate acestea, există câteva cazuri în care mesajul nu este primit în mod eficient, chiar dacă
este corect codat de celălalt cursant. Acest lucru se întâmplă din cauza existenței zgomotului.
Zgomotul de comunicare se referă la toate acele elemente prezente într-o întâlnire de
comunicare care împiedică eficiența procesului de comunicare. Conceptul de zgomot este
legat de ideea de „bariere de comunicare”. Deoarece barierele pot distorsiona sau împiedica
comunicarea, conștientizarea prezenței lor și identificarea acestora este esențială pentru a
minimiza impactul. Mai jos, se află o listă care prezintă cele mai comune tipuri de bariere de
comunicare:
•

•
•

•

•

•

Barierele de mediu sunt cele care pot împiedica fluxul neted al comunicării orale (de
exemplu, atunci când sunteți la cină, dar restaurantul este aglomerat;
Barierele fizice sunt cele legate de starea naturală în care are loc întâlnirea de
comunicare. (de exemplu distanța, căldura);
Limba sau barierele semantice se referă la cele legate de folosirea diferită a cuvintelor
și a altor simboluri. (de exemplu, atunci când emițărorul și receptorul nu vorbesc
aceeași limbă, folosirea jargonelor tehnice);
Barierele culturale apar din diferitele modele de comunicare și de semnificații asociate
cuvintelor din fiecare cultură (de exemplu, unele culturi pun mai mult accent pe
context, în timp ce altele pe mesajul verbal transmis).
Barierele atitudinale sunt legate de poziția, comportamentul și sentimentele
individului față de comportamentul sau opiniile altor persoane (de exemplu,
stereotipuri, așteptări, prejudecăți, generalizări etc.);
Barierele psihologice sunt legate de starea noastră mintală (de exemplu emoții sau
lipsă de atenție).

Măsura în care aceste bariere de comunicare sunt prezente în conversațiile noastre depinde
de factori multipli din jurul nostru precum ceilalți cursanți, situația noastră personală sau
mediul. Adică, de contextul specific. În această secțiune, diferențiem între trei nivele de
context în care se încadrează comunicările noastre.
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Cel de-al doilea tip este contextul relațional, care are legătură cu relația și istoria noastră
interpersonală cu persoana cu care comunicăm. În acest sens, contextul relațional ne
informează despre diferitele comportamente pe care ar trebui să la adoptăm atunci când
comunicăm cu oameni precum șeful nostru sau familia noastră.
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În primul rând, contextul social implică setul de reguli de bază care se aplică comunicării întro anumită comunitate. Acestea includ norme și convenții, cum ar fi să nu minți sau să răspunzi
când cineva te salută. Este posibil să învățăm aceste norme prin observare și practică.

În cele din urmă, contextul cultural este legat de categorii mai largi, cum ar fi limbile,
semnificațiile și credințele. Pentru a comunica bine în diferite contexte culturale, ar trebui să
fim deschiți și să nu facem presupuneri.

Adaptarea eficientă și adecvată a mesajului, canalului și a altor elemente la cele trei tipuri de
context este una dintre cele mai importante abilități ale unui comunicator eficient. În acest
modul, vom examina mai multe tehnici care vor permite cursanților să facă față acestor
bariere și să-și îmbunătățească capacitatea de a comunica eficient cu ceilalți.

2.2.

Comunicarea verbală și nonverbală

Obiectivul principal al acestei secțiuni este de a oferi o imagine de ansamblu asupra celor
două „tipuri” principale de comunicare: verbale și non-verbale. Comunicarea verbală implică
comunicarea unui mesaj prin cuvinte, fie scrise, fie vorbite. Pe de altă parte, comunicarea
nonverbală generează înțeles într-o manieră nerostită sau nescrisă și include limbajul
corpului, ritmul sau intonația. Următorul tabel prezintă diferitele forme pe care le pot lua
comunicarea verbală și nonverbală.
Tabelul 1. Comunicarea verbală și nonverbală

Vocală
Nonvocală

Verbală

Cuvinte vorbite
Scriere
Limbajul semnelor

Nonverbală

Tonalitate, volum, viteza de
vorbire, ritm
Limbajul corpului (gesturi,
expresii faciale, contact vizual,
distanță, atingere)

Deși comunicarea verbală este importantă, cercetările arată că reprezintă doar un mic procent
din mesajul nostru în general. De fapt, 55% din mesajul nostru vine din limbajul corpului,
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Deși funcționează ca parte a aceluiași sistem, ambele tipuri de comunicare diferă în ceea ce
privește conținutul și structura. În acest sens, comunicarea nonverbală tinde să facă munca de
comunicare a emoțiilor și a informațiilor interpersonale mai mult decât cea verbală (A Primer
on Studies of Communication, 2012). În plus, este deseori mai involuntară sau subconștientă,
deoarece comunicarea nonverbală este înnăscută în comportamentele noastre. În termeni de
structură, comunicarea verbală este guvernată de gramatică, dar nu există reguli clare sau
specifice care să guverneze modul în care transmitem sensul prin limbajul corpului, făcându-l
mai ambiguu și mai greu de citit.
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Sursa: Adaptat după Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice (London:
Routledge, 2011), 45.

38% din mesajul nostru provine din tonul vocii și doar 7% din mesajul nostru este transmis
prin cuvintele pe care le folosim (Mehrabian, 2007). Aceste constatări arată că învățarea citirii
mesajelor nonverbale ale altor persoane este o aptitudine importantă, deoarece ne poate
spune multe despre ceea ce se întâmplă într-o situație anume. Mai mult, face ca procesul de
comunicare să fie mai ambiguu, deoarece, surprinzător, ceea ce nu este spus este mai
important decât ceea ce este spus.
În afară de citirea mesajelor nonverbale ale altora, este important să reflectăm și asupra
propriului limbaj al corpului și asupra modului în care generăm semnificație prin acesta.
Aceasta nu este o sarcină ușoară, deoarece de cele mai multe ori mesajele noastre nonverbale
sunt livrate neintenționat și astfel, controlul acestora este un efort considerabil. Pe partea
pozitivă, acestea sunt mai credibile și ne putem baza pe ele atunci când comunicăm. Deși nu
există un mod universal și generalizabil de a obține abilități perfecte în ceea ce privește
comunicarea nonverbală, există câteva sfaturi care vă pot ajuta.

•

•
•

Mai mult decât atât, este interesant să ne gândim și la modul în care comunicarea noastră
verbală și cea nonverbală interacționează una cu cealaltă. În acest sens, se pot întări reciproc,
se pot înlocui sau chiar contrazice. În mod ideal, acestea ar trebui să fie consecvente și să se
consolideze reciproc pentru a spori calitatea comunicării noastre. În practică, există
numeroase bariere care limitează acest lucru și cauzează o interpretare greșită, după cum se
arată în secțiunea anterioară.

8

•

Acordați atenție tonului vocii și volumului. Schimbarea tonului poate modifica complet
sensul mesajului dvs. Să luăm ca exemplu fraza „Nu ți-am rupt eu ochelarii”. Subliniind
pronumele personal „Nu ți-am rupt eu ochelarii” înseamnă că altcineva a făcut-o. În
schimb, spunând: „Nu ți-am rupt eu ochelarii” sugerează că am rupt altceva.
Fiți conștienți de expresiile dvs. faciale, deoarece acestea sunt o oglindă a emoțiilor
voastre. Noi, oamenii, putem produce mii de expresii faciale, ceea ce înseamnă că chiar
fără a spune un cuvânt, suntem capabili să comunicăm starea noastră emoțională.
Încercați să aveți contact vizual pentru a arăta că participați la conversație. Acest lucru
este văzut ca un semn de onestitate și respect în unele țări. Cu toate acestea, rețineți că
acest lucru depinde de diferențele culturale.
Fiți o reflexie a celeilate persoane, parafrazați, puneți întrebări și oferiți feedback.
Acestea sunt câteva tehnici de îmbunătățire a calității conversațiilor.
Luați în considerare distanța în raport cu cealaltă persoană. De exemplu, în cazul
contactului vizual, distanța și atingerea în comunicare variază în funcție de contextul
cultural.
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•

2.3.

Înțelegerea stilului meu de comunicare

Un stil de comunicare reprezintă diferitele modele pe care oamenii le folosesc pentru a
comunica. Nu există un stil specific care să se potrivească tuturor. Prin urmare, fiecare dintre
noi ar trebui să găsească pe cel care funcționează eficient și natural cu personalitățile noastre.
De exemplu, cineva poate vorbi tare și este entuziasmat, în timp ce altul este liniștit și clar. Cu
toate acestea, dacă comunică corect, ambii pot fi auziți în mod egal.

Deși există mai multe categorii și tipuri de stiluri de comunicare, această secțiune se
concentrează pe patru, care sunt cele mai utilizate în literatura de comunicare. Este normal să
ne dăm seama că nu folosim doar unul, ci o combinație între ele. Să știm cum să identificăm
fiecare tip este interesant pentru a putea reflecta asupra stilului care este cel mai
predominant în întâlnirile noastre de comunicare. Aceast lucru, la rândul său, ne va ajuta să
sporim capacitatea de a adapta stilurile noastre la modul în care alte persoane comunică.
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În mod evident, comunicarea asertivă este cel mai bun stil pentru a comunica eficient, fiind de
asemenea o abilitate esențială de comunicare. Asertivitatea are legătură cu capacitatea de a
comunica în mod corespunzător, clar și onest. În același timp, asertivitatea este considerată o
abilitate personală, deoarece este legată de relația personală pe care o avem cu noi înșine. În
acest sens, comunicarea asertivă înseamnă a vă susține și a vă respecta drepturile, dar într-un
mod care nu încalcă drepturile altora. Implică găsirea unui echilibru între agresivitate și
comportamente pasive. Câteva întrebări pe care vi le puteți pune pentru a vă testa nivelul de
asertivitate sunt: aveți încredere să cereți ceea ce este de drept al dvs? Vă puteți comunica
nevoile, sentimentele și emoțiile? Sunteți capabil să acceptați critici fără a fi defensiv? Puteți
exprimați gânduri negative despre alte persoane fără a utiliza limbaj agresiv sau abuziv?
Desigur, comunicarea asertivă este o abilitate dificilă și necesită multă practică. Este
importantă în toate interacțiunile cu alte persoane și în diferite scenarii, fie acasă, fie la locul
de muncă. În cele din urmă, comunicarea asertivă este importantă deoarece vă va ajuta să vă
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1. Agresiv. În acest stil de comunicare, indivizii se exprimă într-un mod care încalcă
drepturile altora. Ei au de obicei o toleranță scăzută, întrerup și nu sunt buni
ascultători.
2. Pasiv. Comunicatorii pasivi tind să evite să-și exprime opiniile, nevoile și sentimentele.
Când se confruntă cu situații de furie, comunicatorii pasivi se sustrag, de obicei,
confruntării și permit neplăcerilor să crească. În consecință, ei sunt predispuşi la
izbucniri emoționale odată ce nivelul lor de toleranță este încălcat.
3. Pasiv agresiv. Comunicatorii pasivi agresivi par a fi pasivi la suprafață, dar folosesc de
fapt mecanisme diferite cum ar fi tăcerea sau sarcasmul pentru a-și masca
sentimentele și opiniile reale.
4. Asertiv. Persoanele asertive își comunică sentimentele, opiniile și nevoile într-o
manieră directă, onestă și adecvată, respectându-se pe sine și drepturile celorlalți.

atingeți obiectivele personale și de grup. În această secțiune, vom introduce câteva tehnici
care vă vor ajuta să vă îmbunătățiți abilitățile asertive, explicate mai jos.
•

•
•
•
•

•

2.4.

Folosiți propoziții cu „eu”. În acest fel, mesajul dvs. se concentrează pe sentimentele
dvs. în loc de gândurile pe care le vorbitorul le conferă celeilalte persoane. De exemplu,
spunând „ Eu văd lucrurile în mod diferit” în loc de „tu greșești”.
Ascultarea, care va fi subiectul secțiunii următoare.
Empatia sau capacitatea de a înțelege sentimentele celuilalt.
Fiți încrezători în a vă exprima nevoile și sentimentele și cunoașteți-vă propria
persoană și valorile voastre.
Utilizați un limbaj corporal corect. Nu contează doar ceea ce spui, ci și cum o spui. În
acest sens, este important să vorbiți clar și cu încredere, să stați drept sau să mențineți
contactul vizual.
Învățați să spuneți „nu”. Este perfect acceptabil să spunem „nu” uneori, mai ales atunci
când este vorba de propriile noastre nevoi și sentimente.

Ascultarea activă

Ascultarea este una dintre cele mai relevante abilități de care avem nevoie pentru a comunica,
din mai multe motive. Mai întâi de toate, ne petrecem o mare parte din timpul nostru
implicându-ne în această activitate și este necesar să primim și să interpretăm mesaje, așa
cum am văzut în Secțiunea 1. În al doilea rând, este deosebit de important să ne cultivăm
relațiile interpersonale, deoarece sunt un instrument puternic pentru a ne conecta cu alte
persoane. În al treilea rând, ascultarea are și un impact pozitiv asupra noastră. În acest sens,
punerea în practică a abilităților noastre de ascultare ne va ajuta să avem mai multă încredere
și respect de sine și, prin urmare, vom observa o creștere a bunăstării noastre.
Semioticianul Roland Barthes distinge între a asculta și a auzi în sensul că „auzul este un
fenomen fiziologic, în timp ce ascultarea este un act psihologic” (Barthes, 1985). De aceea,
ascultarea poate fi înțeleasă ca un proces interpretativ prin care fiecare persoană primește
informații și le interpretează pentru a răspunde. În tabelul următor, există o listă a
principalelor scopuri de ascultare, conform autorului Owen Hargie..

Scopurile
ascultării

Să îmbunătățim înțelegerea noastră cu privire la comunicarea altor
persoane
Să evaluăm critic mesajele altor persoane.

Pagina

Să ne concentrăm asupra mesajelor trimise de alte persoane sau a
zgomotelor din jurul nostru.
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Tabelul 2. Scopurile principale ale ascultării

Să monitorizăm semnalele nonverbale.

Să indicăm faptul că suntem interesați sau acordăm atenție.
Să empatizăm cu ceilalți și să arătăm că ne pasă de ei.

Să dialogăm, să negociem și să ne angajăm cu succes în alte schimburi
care necesită înțelegere.

Sursa: Adaptat după Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice (London:
Routledge, 2011).

Ascultarea activă este o tehnică utilă de comunicare care ne poate ajuta să ne mărim
capacitatea de a fi ascultători buni. După cum indică și numele, este un proces activ și
conștient prin care ascultăm cu toate simțurile noastre și acordăm atenție totală celeilalte
persoane. Mai mult decât atât, ascultătorii activi arată vorbitorul că ascultă folosind indicii
verbale (prin interogarea sau rezumarea a ceea ce se spune) și nonverbale (aprobare din cap,
oglindire și alte tehnici văzute în secțiunea 2). Alte sfaturi pentru angajarea efectivă în
ascultarea activă pe baza lucrării lui Harper, A. & Harper, B. (1996) sunt:
•
•
•
•
•
•
•

Concentrați-vă pe ceea ce spune vorbitorul.
Lăsați vorbitorul să se exprime.
Permiteți vorbitorului să controleze conversația.
Acceptați opinia vorbitorului ca fiind valabilă, chiar dacă nu sunteți de acord cu ea.
Nu întrerupeți sau nu finalizați propozițiile vorbitorului.
Nu anticipați ce va spune cealaltă persoană.
Încercați să nu vă lăsați distras.

3.1 Exerciții practice
Origami
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Formarea propusă se bazează pe o abordare non-formală și axată pe cursant. Aceasta implică
faptul că exercițiile pot fi modificate și adaptate fiecărui grup, în funcție de nevoile lor
specifice. Mai mult, în timpul sesiunii de formare, instructorii vor acționa mai mult ca
facilitatori decât „profesori” și învățarea are loc pe orizontală. Este deosebit de importantă
dezbaterea fiecărei activități după ce s-a încheiat, deoarece atunci cursanții reflectă dintr-o
perspectivă critică și, prin urmare, învață. Mai jos este o prezentare și o explicație a mai
multor exerciții care pot fi utilizate pentru îmbunătățirea problemei specifice abordate, adică
a comunicării eficiente.
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3. EXERCIȚII ȘI TESTE

Aceasta este o activitate ușoară care funcționează și ca o activitate de spargere a gheții. Ea
arată cursanților cum, prin comunicarea aceluiași mesaj, oamenii obțin informații și sensuri
diferite, deoarece diferă modurile de decodificare a informațiilor.

Modalitatea propusă pentru a efectua exercițiul este următoarea: dați fiecărui cursant o
bucată de hârtie A4. Spune-le să-și închidă ochii și să urmeze instrucțiunile. Mai mult decât
atât, spuneți-le că pot vorbi sau pune întrebări. Dați instrucțiuni precum: „1. împăturiți hârtia;
2. rupeți colțurile hârtiei; 3. împăturiți din nou” și așa mai departe. Apoi, cereți-le să-și
deschidă ochii și să despăturească hârtia pentru a o compara cu restul. Toți vor avea foi de
hârtie cu forme diferite. Câteva întrebări pentru dezbaterea activității ar putea fi: „De ce
credeți că hârtiile arată atât de diferit dacă instrucțiunile au fost aceleași?” „Credeți că dacă sar schimba anumite elemente ale contextului (de exemplu, ochii deschiși sau să puteți pune
întrebări), rezultatul s-ar schimba?”. Instructorii pot repeta activitatea a doua oară, permițând
cursanților să vadă și să pună întrebări pentru a vedea cum se schimbă rezultatele.
Lanțul de cuvinteAceasta este o activitate amuzantă și, de asemenea, introductivă, care va
ajuta cursanții să înțeleagă că, deși mesajul și cuvintele sunt importante, trebuie să ia în
considerare alte elemente ale contextului în timp ce comunică. Pentru a face această activitate,
este important să vă aflați într-un spațiu larg.

Modalitatea propusă pentru a efectua exercițiul este după cum urmează: cursanții sunt
împărțiți în două rânduri, în așa fel încât să fie mereu față în față. Spuneți cursanților de pe un
rând să spună un cuvânt. Apoi, cursantul din fața acestuia trebuie să răspundă cu un alt
cuvânt începând cu ultima literă a celui anterior, ca și în celebrul joc. De fiecare dată când
spun un cuvânt, trebuie să facă un pas înapoi, astfel încât distanța dintre ei să devină din ce în
ce mai mare. Odată ce ambele rânduri vor fi destul de îndepărtate, va fi mult zgomot și
cursanții vor fi cu adevărat concentrați să audă cuvintele celeilalte persoane. În acel moment,
instructorul se poate plimba printre cele două rânduri făcând ceva amuzant. După aceea,
cereți cursanţilor să se oprească și întrebați-i dacă au văzut ceva. Partea amuzantă a acestui
exercițiu este că, pentru că oamenii se concentrau asupra mesajului verbal, cei mai mulți nu
au observat persoana care se plimba prin fața lor. Un sfat este că, dacă există doi instructori,
unul poate înregistra scena în care celălalt se plimbă printre cele două șiruri, pentru a arăta
cursanților care nu l-au observat.
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Acest tip de teatru, dezvoltat de Augusto Boal și inspirat de pedagogia critică a lui Paulo
Freire, reprezintă un instrument puternic prin care cursanții își pot spori capacitatea de a
minimiza barierele de comunicare. Teatrul forum poate fi executat în mai multe moduri;
astfel, instructorii ar trebui să-l adapteze la nevoile cursanților și la situația specifică a
cursului (timp, spațiu etc.). Rețineți că dezbaterile reprezintă o parte importantă a acestui
exercițiu. În plus, această activitate poate provoca situații dificile în rândul cursanților. Din
acest motiv, este esențial ca instructorii să fie familiarizați cu metodologia
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Teatru forum

Modalitatea propusă de a efectua exercițiul este următoarea: cursanții sunt împărțiți în
grupuri de 5. În grupurile lor, cursanții vor împărtăși o experiență personală care implică o
întâlnire de comunicare care nu a avut succes datorită prezenței uneia sau mai multor bariere
de comunicare explicate în Modul. Apoi, fiecare grup ar trebui să aleagă una dintre aceste
situații și să prezinte scena în fața celorlalți. După aceea, grupul reprezintă din nou scena, dar
de această dată alți cursanți pot opri jocul ori de câte ori doresc, bătând din palme. Persoana
care a bătut din palme poate intra în scenă și poate juca rolul unuia dintre personaje, cu
obiectivul de a minimiza barierele de comunicare. Scena poate fi reprezentată de câte ori
grupul sau instructorul decid. Acest exercițiu este foarte simplu deoarece solicită cursanților
să gândească și să participe direct la situații dificile de comunicare.
Comunicarea spate în spate

Această activitate este utilă deoarece cursanții pot pune în practică mai multe competențe în
domeniul comunicării verbale, cum ar fi abilitatea de a pune întrebări clare sau de a transmite
informațiile corecte într-un mod eficient. Este, de asemenea, utilă ca activitate construire a
echipei.

Modalitatea propusă de a efectua exercițiul este după cum urmează: cursanții sunt împărțiți în
perechi și stau „spate în spate”, astfel încât nu se văd unul pe celălalt. Pot sta pe scaune, dar și
pe podea, în măsura în care au o suprafață de scris. În timp ce o persoană primește un șablon
cu o cifră, cealaltă are o foaie goală. Primul trebuie să descrie ceea ce vede pe hârtie și pe baza
acestei descrieri, cel de-al doilea trebuie să deseneze. După ce au dat o descriere detaliată,
ambii compară foile de hârtie. Există două versiuni ale acestei activități. În prima, cel care
desenează nu are voie să pună întrebări. În a doua, acesta poate pune întrebări. Activitatea
poate fi făcută de două ori folosind ambele versiuni pentru a vedea cum se schimbă
rezultatele sau schimbând rolul cursanților. În funcție de nevoile cursanților, instructoriipot
crește gradul de dificultate al activității schimbând modelul furnizat. În cadrul dezbaterii,
instructorul ar trebui să promoveze o discuție despre ce a fost cel mai dificil, ușor sau ce au
învățat despre comunicare.
Sursa: Universitatea de Stat din Ohio. (1 octombrie 2018).
Înghețat

Să fim asertivi
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Modalitatea propusă pentru a efectua exercițiul este: înainte de a începe sesiunea, spuneți
brusc cursanților să rămână înghețați și să nu se miște, indiferent de ce fac. Apoi, cereți-le să
se uite la gesturile, poziția, distanțele sau expresiile fețelor celorlalți cursanți pentru a înțelege
ceea ce s-ar putea să simtă sau să comunice. Întrebați-i „arată interesați? Plictisiți? Fericiți?
Cum poți să îți dai seama?”
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Aceasta este o activitate care îi va face pe cursanți să reflecteze asupra limbajului corpului și
să învețe cum să citească indicații nonverbale de la alte persoane.

Prin această activitate, cursanții vor putea pune în practică sfaturile pentru o comunicare
asertivă, prezentate în Secțiunea 3.

Modalitatea propusă pentru a efectua exercițiul este după cum urmează: cereți cursanților să
se gândească la o situație reală în care nu ar putea fi asertivi. Oferiți cursanților suficient timp
să se gândească la exemplele lor personale și să aibă în vedere că problemele personale ale
cursanților pot apărea și că acestea trebuie tratate cu atenție. Ar putea fi un moment în care ar
fi vrut să spună nu, dar nu au îndrăznit. Poate fi o situație în care au vrut să spună ceva care ia deranjat, dar au rămas tăcuți. Cereți-le să își găsească un partener și să meargă într-un
spațiu sigur și confortabil pentru ei. Apoi, oferiți-le un timp pentru a împărtăși experiențele
lor cu partenerii lor. După aceasta, aceștia ar trebui să reprezinte această situație împreună cu
partenerii lor, dar de această dată ar trebui să dea un răspuns asertiv.
Pumnul

Acest exercițiu este făcut să îi ajute pe oameni să traseze linia dintre asertivitate și
agresivitate.

Modalitatea propusă pentru efectuarea exercițiului este următoarea: împărțiți grupul în
perechi. Dați unei jumătăți dintre cursanți un set de instrucțiuni (Persoana A). Apoi, dați
perechilor lor un set diferit de instrucțiuni (Persoana B).
•

•

Persoana A are următoarele instrucțiuni: Persoana B își va strânge pumnul. TREBUIE
să o faci să deschidă pumnul.
Instrucțiunile persoanei B sunt: strângeți pumnul. Persoana A va încerca să vă facă să
vă deschideți pumnul. NU trebuie să deschideți pumnul decât dacă vă cere politicos și
asertiv.

Cereți cursanților să facă exercițiul și să observe ceea ce se întâmplă pentru a face o dezbatere
corectă a exercițiului. În discuție, gândiți-vă la strategiile de comunicare utilizate și conectațile cu importanța asertivității. Câteva întrebări pe care le puteți pune sunt: ce stil de
comunicare ați folosit? A fost eficient? Ce alte optiuni ați avut? De ce ați ales-o pe aceea prima?
Puteți permite unora dintre cursanții care iau rolul de persoană B să vorbească pentru a
identifica diferențele posibile.
Sursă: Work smart. (28 septembrie 2018).

Modalitatea propusă de a efectua exercițiul este următoarea: împărțiți cursanții în grupuri de
câte trei și atribuiți fiecăruia un rol . Rolurile sunt 1) vorbitor 2) ascultător de fapte și 3)
ascultător de sentimente. Cereți vorbitorilor să se gândească la un subiect interesant pentru
ei, deoarece vor trebui să vorbească despre el timp de trei minute mai mult sau mai puțin.
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Acest exercițiu conectează ascultarea activă cu secțiunea 2, despre comunicarea verbală și
nonverbală.
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Fapte și sentimente

Discuțiile vor fi confidențiale între grupuri. În timp ce vorbitorul vorbește fără întrerupere,
ascultătorii vor încerca să pună în practică ascultarea activă. Ascultarea faptelor și
sentimentelor va acorda o atenție deosebită faptelor și sentimentelor exprimate în discursul
respectiv. Rolurile pot fi schimbate, iar exercițiul poate fi repetat de mai multe ori făcând
schimb de roluri. În cadrul dezbaterii, facilitatorii vă pot întreba cum v-ați simțit în fiecare
dintre rolurile dvs.? Cum a fost? A fost ușor să asculți faptele? Și pentru sentimente?
Mă asculți?

Scopul principal al acestui exercițiu este de a face pe cursanți să exerseze tehnica de ascultare
activă acordând atenție limbajului corpului lor.

Modalitatea propusă de a efectua exercițiul este următoarea: împărțiți echipa în două grupuri
(A și B). Cereți grupei A să iasă din încăpere unde instructorul le va explica că fiecare va fi
asociat cu un membru al celeilalte echipe. Treaba lor nu este să vorbească în niciun moment și
să arate celeilalte persoane că nu ascultă. După un timp, instructorul va bate din palme tare și,
în acest moment, își vor schimba comportamentul și vor începe să asculte în mod activ. Apoi
spuneți grupului B să se gândească la cea mai uimitoare zi sau experiență din viața lor.
Explicați-le că vor trebui să spună unui membru al celeilalte echipe toate detaliile acestei
experiențe, dar aceștia nu vor vorbi, doar vor asculta. Cereți celor din grupul A să se întoarcă
în cameră și să găsească un membru al celeilalte echipe. Când activitatea se termină, puneți
întrebări cum ar fi: cum au simțit cursanții când și-au dat seama că cealaltă persoană îi
ignora? Cum s-au simțit ascultătorii? Cum au arătat ei că nu ascultă? Ce s-a întâmplat când sau angajat în ascultarea activă?

4. MOD DE PREZENTARE CURRICULUM

10 minute

• Întâmpinare
• Spargerea gheții
• Teste inițiale
• Origami

15 minute

• Lanțul de cuvinte

40 minute

Materiale
Copii ale testelor
inițiale pentru toți
cursanții.
O foaie A4 pentru
fiecare cursant și pixuri
/ creioane.
Nici unul. Totuși,
această activitate ar
trebui să se desfășoare
într-un spațiu larg.

Resurse

- Secțiunea 1
-Anexa 2
(diapozitivele 3
- 7)
- Secțiunea 1
-Anexa 2
(diapozitivele 3
- 7)
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Activități de învățare
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Timp
recomandat

Materiale

Resurse

60 minute

• Teatru forum

Nici unul

25 minute

• Comunicarea spate în
spate

15 minute

• Înghețat

30 minute

• Să fim asertivi

15 minute

• Pumnul

20 minute

• Fapte și sentimente

20 minute

• Mă asculți?

În funcție de numărul
de cursanți, jumătate
dintre ei vor avea
nevoie de foi goale de
hârtie, iar cealaltă
jumătate vor avea un
șablon cu aceeași figură.
Pixuri și o suprafață pe
care să scrie.
Nici unul
- Secțiunea 2
- Anexa 2
(Diapozitivele 7
- 11)
Nici unul
- Secțiunea3
- Anexa 2
(Diapozitivele
11 - 13)
O foaie de hârtie cu
- Secțiunea 3
instrucțiunile
- Anexa 2
imprimate, în funcție de (Diapozitivele
numărul de cursanți.
11 - 13)
Nici unul
- Secțiunile 3 și
4
- Anexa 2
(Diapozitivele
14 - 16)
Nici unul
- Secțiunea 4
- Anexa 2
(Diapozitivele
14 - 16)

Evaluare (pentru a verifica plusul de cunoștințe):

- Anexa 2
- Cartea
menționată în
„Lectură
suplimentară”
- Secțiunea 2
- Anexa 2
(Diapozitivele 8
și 9)

Instructorii pot solicita cursanților să completeze testul prezentat în Anexa 1, la care s-a
răspuns înainte de începerea atelierului. Compararea celor două teste este un mod util și
simplu de a evalua sporirea cunoștințelor și abilităților de comunicare ale cursanților.
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Activități de învățare
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Timp
recomandat

Timp
recomandat

Activități de învățare

Materiale

Resurse

Feedbackul cursanților:

Antreprenorii pot desena un copac pe un flipchart și pot cere cursanților să scrie pe foi
post-it de culori diferite:
1.
2.
3.
4.

Aspectele din curs care le-au placut cel mai mult
Lucrurile care ar trebui eliminate
Ce ar trebui să fie îmbunătățit și cum
Ce au învățat din acest atelier.

Dați-le timp să se gândească, să scrie și să lipească hârtiile pe copac. Aspectele negative ar
putea reprezenta frunzele care cad din copac; lucrurile pozitive vor fi rădăcinile
copacului; cunoștințele dobândite sunt reprezentate pe frunze și sugestiile de
îmbunătățire pe trunchi. Apoi, discutați pe scurt toate punctele pentru a le înțelege pe
deplin și pentru a permite cursanților să furnizeze feedback direct.

5. LECTURĂ SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE ULTERIOARĂ
Referințe.
•

•
•
•
•

Barthes, R. (1985). The Responsibility of Forms. New York Hill and Wang.

Harper, A. & Harper, B. (1996). Team barriers: Action for overcoming the blocks to
empowerment involvement and high performance. New York: MW Corporation.
Mehrabian, A. (2007). Nonverbal Communication. New Brunswick.

Owen H. (2011). Skilled Interpersonal Interaction: Research, Theory, and Practice.
London: Routledge, 182.
A Primer on Communication Studies. Creative commons. Available
at: https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/s04-

•

The Ohio State University. (1 de october de 2018). Virtual Lab School: Back-to-Back
Communication Activity. Obtenido de The Ohio State University:
https://static.virtuallabschool.org/atmt/communication/TC.Comm_1.Intro_E2.BackTo
BackActivity.pdf

Pagina

Pagini de internet consultate.

17

nonverbal-communication.html

•

Work Smart. (28 de september de 2018). Assertiveness Games and Activities. Obtenido
de Work Smart: http://blog.trainerswarehouse.com/assertiveness-games-activities/

Lectură suplimentară.

Midha, G. (2010). Theatre of the Oppressed A Manual for Educators. University of
Massachusetts Amherst.
Filme.

• 10 feluri de a avea o conversație mai bună. TED Talk.
https://www.youtube.com/watch?v=R1vskiVDwl4&feature=youtu.be

• Limbajul corpului tău te definește. TED Talk.
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc
• Vecini. Un film scurt
https://www.youtube.com/watch?v=e_aSowDUUaY

6. ANEXE
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Modulul 4 - Anexa 1 - Test inițial / Analiza nevoilor cursanților
Modulul 4- Anexa 2 - Prezentare pentru instructori
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MODULUL 4 – ANEXA 1. TESTE INIȚIALE /EVALUAREA NEVOILOR
Exercițiul 1. Acesta este un exercițiu simplu pentru a vă verifica cunoștințele inițiale despre

abilitățile de comunicare. Răspundeți fiecărei declarații sincer și gândindu-vă la
comportamentul dvs. Aceste informații sunt confidențiale și nu vor fi partajate cu nimeni sau
folosite în alte scopuri decât pentru acest atelier.
Deloc
Înainte de a comunica, mă gândesc
la ce trebuie să știe cealaltă
persoană pentru a-mi înțelege
mesajul.

Rareori

Câteodată

Adesea

Foarte
des

Când comunic, îmi adaptez mesajul
la context și mă gândesc la cel mai
bun mod de transmitere a acestuia
(față în față, e-mail, telefon etc.).
Pun întrebări clare atunci când nu o
înțeleg pe cealaltă persoană.
Când comunic, sunt atent/ă la
limbajul corpului (atât al meu, cât și
al celeilalte persoane).

Prietenii mei, membrii familiei și alți
oameni din jurul meu înțeleg în
general sensul mesajelor mele.
Am încrederea de a cere ceea ce este
în mod corect al meu.
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Încerc să aud nu doar cuvintele altor
persoane, ci mesajul complet pe
care celălalt încearcă să-l comunice.

1

Pot explica sentimentele și opiniile
negative despre ceilalți oameni și
comportamentele lor fără a folosi
limbaj abuziv.

Deloc

Rareori

Câteodată

Adesea

Când ascult, mă concentrez cu totul
la ceea ce spune cealaltă persoană.

Foarte
des

Vreau ca celălalt să știe că îl ascult.

Exercițiul 2. Vă rugăm să indicați dacă sunteți familiarizați cu aceste concepte punând un x în
©DA

NU

PUȚIN

DA

NU

PUȚIN

3. Asertivitate.

DA

NU

PUȚIN

4. Ascultare activă.

DA

NU

PUȚIN

5. Empatie.

DA

NU

PUȚIN

2. Comunicare nonverbală.
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1. Abilități de comunicare.

2

căsuța „DA”, „NU” sau „PUȚIN” și, dacă da, scrieți cum le-ați defini dvs..

Modulul 4. „Să ne ajutăm reciproc:
comunicare eficientă într-o
comunitate mică”
Secțiunea 1: Să înțelegem cum funcționează comunicarea
Secțiunea 2: Comunicarea verbală și nonverbală
Secțiunea 3: Care este stilul meu de comunicare?
Secțiunea 4: Ascultarea activă

Rezultatele învățării
• Familiarizarea cu elementele de bază ale comunicării eficiente.

• Înțelegerea utilizării comunicării verbale și nonverbale pentru a
transmite mesajul potrivit.

• Recunoașterea fiecărui stil de comunicare în situațiile de zi cu zi.
• Punerea în practică a competențele de comunicare asertivă.

• Înțelegerea importanței ascultării și creșterea capacității de a o
pune în practică.

Secțiunea 1: Să înțelegem cum
funcționează comunicarea
Comunicarea ar putea fi descrisă simplu ca un
act de transfer de informații ... DAR este un
proces complex!
Codare

EMIȚĂTOR

Zgomot

Decodare

Canal
Mesaj = Bună!

RECEPTOR

Zgomot
Adaptat după cartea “A Primer on Communication Studies”. Creative commons. Disponibilă la:
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/index.html

Elemente ale procesului de comunicare
•
•
•
•
•
•

Emițător
Împărtășește informația
Receptor
Primește informația
Mesaj
Conținutul comunicat
Canal
Mediul prin care mesajul călătorește
Codarea și decodarea
Procese mintale
Zgomot
Elemente din context care împiedică

transmiterea corectă a informațiilor

Bariere în calea comunicării
eficiente

1. Bariere de mediu
2. Bariere fizice

3. Bariere lingvistice
4. Bariere culturale
5. Bariere atitudinale
6. Bariere psihologice

Care este contextul mesajului meu??
Contextul relațional - Contextul social - Contextul
cultural

Adaptarea eficientă și adecvată a mesajului, a canalului și a altor elemente
la context este una dintre cele mai importante abilități ale unui
comunicator eficient.

Secțiunea 2: Comunicarea verbală și
nonverbală
Comunicarea verbală implică comunicarea unui mesaj prin
cuvinte, fie scrise, fie vorbite.
Comunicarea nonverbală generează înțeles într-o manieră
nerostită sau nescrisă.
Verbală

Vocală

Cuvinte vorbite

Nonvocală

Scriere Limbajul semnelor

Nonverbală

Tonalitate, volum, viteza de
vorbire, ritm
Limbajul corpului (gesturi,
expresii faciale, contact vizual,
distanță, atingere)

Diferențele dintre
comunicarea verbală
și cea nonverbală
• Comunicarea non-verbală tinde să facă munca de comunicare a emoțiilor și a
informațiilor interpersonale mai mult decât cea verbală.

• Comunicarea nonverbală este adesea mai degrabă involuntară sau subconștientă.

• Comunicarea verbală este guvernată de gramatică, iar comunicarea nonverbală este
mai ambiguă.
• Comunicarea verbală reprezintă doar un mic procent din ceea ce spunem, în timp
ce comunicarea nonverbală transmite cea mai mare parte a mesajului nostru.

Sfaturi pentru a comunica eficient
folosind comunicarea nonverbală
• Acordați atenție tonului vocii și
volumului.

• Fiți conștienți de expresiile faciale.

• Încercați să faceți contact vizual pentru a
arăta că participați la conversație.
• Fiți reflexia celeilalte persoane,
parafrazați-o, puneți întrebări și oferiți
feedback.

• Luați în considerare distanța în raport cu
cealaltă persoană.

Secțiunea 3: Care este stilul meu de
comunicare?

•
•
•

•

Un stil de comunicare reprezintă diferitele modele pe care fiecare le
folosește pentru a comunica.

Agresiv: se exprimă într-un mod care încalcă drepturile altora. Aceste persoane au de
obicei o toleranță scăzută, întrerup și nu sunt buni ascultători.

Pasiv: Comunicatorii pasivi tind să evite să-și exprime opiniile, nevoile și sentimentele.

Pasiv-agresiv: Comunicatorii pasiv-agresivi par pasivi la suprafață, însă folosesc
mecanisme diferite (tăcere, sarcasm etc.) pentru a-și masca sentimentele și opiniile
reale.
Asertiv: Persoanele asertive comunică sentimentele, opiniile și nevoile lor într-o
manieră directă, onestă și adecvată, respectându-se pe sine și drepturile celorlați.

Asertivitatea: o abilitate esențială de
comunicare
• Abilități personale și interpersonale, strâns legate de modul în care comunicăm cu
alte persoane.

• Se bazează pe echilibrul dintre pasivitate și agresivitate. Este nevoie de un

conștiință puternică de sine și valorile proprii; înseamnă să fii sincer cu privire la

dorințele, nevoile și emoțiile tale, luând în considerare în același timp drepturile,
nevoile și dorințele celorlalți.

PASIV

TU CÂȘTIGI

ASERTIV

CÂȘTIGĂM AMÂNDOI

AGRESIV
EU CÂȘTIG

Tehnici de îmbunătățire a abilităților dvs. de
asertivitate
• Folosiți propoziții cu „eu”. De exemplu, spunând „eu văd lucrurile în
mod diferit” în loc de „tu greșești”.

• Ascultați pe celălalt.

• Fiți empatici sau capabili să înțelegeți sentimentele celuilalt.
• Fiți încrezători în exprimarea nevoilor și sentimentelor.
• Folosiți limbajul corpului potrivit.
• Învățați să spuneți nu.

Secțiunea 4: ascultarea activă
Ascultarea poate fi înțeleasă ca un proces interpretativ prin care fiecare persoană
primește informații și le interpretează pentru a răspunde.

Este una dintre cele mai importante
abilități de comunicare deoarece…
• Ne ajută să ne cultivăm relațiile
interpersonale

• Este un instrument puternic pentru
conectarea cu oamenii

• Are un impact pozitiv asupra noastră

Scopurile ascultării
Să ne concentrăm asupra mesajelor trimise de alte persoane
sau a zgomotelor din jurul nostru.
Să îmbunătățim înțelegerea noastră cu privire la comunicarea
altor persoane
Scopurile
ascultării

Să evaluăm critic mesajele altor persoane.
Să monitorizăm semnalele nonverbale.
Să indicăm faptul că suntem interesați sau acordăm atenție.
Să empatizăm cu ceilalți și să arătăm că ne pasă de ei.
Să dialogăm, să negociem și să ne angajăm cu succes în alte
schimburi care necesită înțelegere.

Sursa: Adaptat după Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research,
theory and practice (London: Routledge, 2011).

Ascultarea ACTIVĂ
Ascultarea activă este un proces activ și conștient prin care ascultăm cu toate
simțurile noastre și acordăm atenție deplină celeilalte persoane.

Cum să exersați ascultarea activă:

• Permiteți vorbitorului să controleze conversația
• Acceptați opinia vorbitorului ca fiind validă, chiar dacă nu sunteți de acord cu ea
• Concentrați-vă pe ceea ce
spune vorbitorul
• Lăsați vorbitorul să se exprime

Modulul 5
IT CONTEAZĂ – ALFABETIZARE DIGITALĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI
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1. DESCRIEREA MODULULUI
1.1.

Despre ce e vorba

Acest subiect se concentrează pe capacitatea adulților de a participa pe deplin la era
digitalizării, adică utilizarea noilor tehnologii pentru a comunica sau a căuta informații.
Alfabetizarea digitală este importantă deoarece tehnologia care se află în jurul nostru se
schimbă mai rapid decât societatea. Alfabetizarea implică conștientizarea și înțelegerea
cunoștințelor, în timp ce tehnologia ajută la stimularea alfabetizării. Demonstrează modul în
care un individ trăiește, învață, lucrează și funcționează într-o societate digitală. Alfabetizarea
digitală include: cercetarea, evaluarea, crearea și comunicarea informațiilor. Mai mult, este o
componentă a cetățeniei digitale, în care cineva care răspunde de utilizarea tehnologiei
interacționează cu lumea din jurul lor. Cunoștințele digitale pot afecta atât activitățile online,
cât și cele offline.

Alfabetizarea digitală a fost recunoscută de mult timp de către Comisia Europeană ca fiind una
dintre competențele pe care cetățenii europeni ar trebui să le stăpânească, deoarece deschide
mai multe căi spre participarea activă în societate, posibilități de formare, extinderea
cunoștințelor și comunicare. În plus, cei care pot demonstra abilități digitale puternice sunt
capabili să se adapteze la realitățile vieții de zi cu zi, ceea ce este extrem de important în zilele
noastre datorită omniprezenței tehnologiei în jurul nostru. În timp ce se poate afirma că
alfabetizarea digitală nu este absolut necesară, ea permite și împuternicește pe toți oamenii
să-și trăiască viața așa cum doresc, fără a trebui să sacrifice vreuna din părțile sale numai
pentru că le lipsesc aceste abilități fundamentale. Unul dintre subiectele fierbinți din ultimii
ani este conceptul de e-guvernare, care permite oamenilor să consume informații și servicii
guvernamentale, dar numai cei care au competențe digitale pot să o folosească fără probleme.

În lumina celor de mai sus, alfabetizarea digitală ar trebui abordată ca una dintre abilitățile
fundamentale pe care ar trebui să le deținem pentru a putea trăi în peisajul digital pe care îl
avem acum. În plus, aceste abilități ar trebui să fie revizuite și actualizate în mod constant,
deoarece este foarte ușor să fim lăsați în urmă de tehnologii care se dezvoltă rapid.

Acest modul se va concentra pe alfabetizariea digitală de bază a oamenilor. În nici un caz,
acest modul nu trebuie considerat ca o pregătire completă. În schimb, deoarece demonstrează
unele aspecte generale și de bază, trebuie înțeleasă ca un punct de plecare pentru o dezvoltare
personală ulterioară.

Deoarece alfabetizarea digitală este un subiect foarte larg, compus din mai multe subiecte mai
mici, nu este ușor să descoperiți nevoile cursanților la un nivel foarte detaliat. Prin urmare, ar
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Analiza nevoilor cursanților / teste inițiale
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1.2.

fi recomandat să vă concentrați asupra mai multor domenii esențiale ale alfabetizării digitale,
să identificați potențiale lacune de cunoștințe și abilități prin testul inițial și să le abordați
ulterior în timpul cursului. Un test inițial de probă a fost creat ca parte integrantă a acestui
modul și poate fi ajustat ulterior de către instructor. Acest test ar necesita aproximativ 10
minute pentru a fi completat de către cursanți.

1.3.

Rezultatele învățării

Până la sfârșitul acestui modul, cursanții ar trebui:

1. Să știe cum să caute informații pe internet.
• Să distingă între browserele de internet.
• Să cunoască argumentele pro și contra unor motoare de căutare, cum ar fi
Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo.
• Știți cum să găsească informații într-un mod avansat.
• Să știe cum să salveze și să descarce fișiere de pe internet.
2. Să știe cum să creeze conținut.
• Să știe pentru ce se folosește Microsoft Word.
o Să știe care sunt comenzile rapide din tastatură.
o Să știe cum să scrie corect.
o Să își fi făcut propriul CV.
• Să știe pentru ce se folosește Microsoft Excel.
o Să știe la ce locuri de muncă se utilizează Excel.
• Să știe pentru ce se folosește Microsoft PowerPoint.
o Să știe cum să se prezinte bine.
o Să știe ce programe, în afară de PowerPoint, permit pregătirea unei
prezentări.
3. Să știe cum să comunice pe internet.
4. Să aibă grijă de securitatea calculatorului.
5. Să se ocupe de probleme simple de IT (tehnologia informației).

2. CONTEXTUL TEORETIC

Procesarea informațiilor este una dintre competențele cheie atunci când vine vorba de
alfabetizarea digitală. Poate fi la fel de simplu ca și căutarea pe Internet a unor informații
specifice sau ceva mai avansată precum stocarea unui anumit conținutului pentru utilizare
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Procesarea informațiilor
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2.1.

ulterioară. În scopul acestei părți a modulului, informațiile sunt considerate ca fiind
disponibile și accesibile online.

Majoritatea informațiilor din zilele noastre sunt stocate, prelucrate și transferate online prin
utilizarea site-urilor web, care sunt unul dintre cele mai importante canale de internet. Toate
site-urile sunt împrăștiate pe tot globul și sunt plasate pe calculatoare special concepute,
numite servere. Când vizitatorul încearcă să deschidă un site web, aceasta se face printr-un
software numit browser web. Browserul știe la care server trebuie să se conecteze și este, de
asemenea, responsabil pentru menținerea tuturor tipurilor de interacțiuni dintre vizitator și
serverul care găzduiește site-ul web.

Există multe browsere web disponibile pentru utilizare. Cele două sisteme de operare cele
mai populare încearcă să-și încurajeze utilizatorii să utilizeze propriile browsere web. Pentru
Windows și Microsoft, acesta este browserul web Edge, în timp ce pentru Apple și MacOS este
Safari. Potrivit statisticilor, cu toate acestea, piața de browsere web este condusă fără îndoială
de browserul Chrome creat de Google - gigantul din lumea internetului. Alte browsere web
utilizate cel mai frecvent sunt Firefox, Internet Explorer și Opera. Indiferent de browserul web
folosit, experiența vizitatorului este mai mult sau mai puțin similară.
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După cum am afirmat deja, motorul de căutare este una dintre cele mai bune modalități de a
începe dacă site-ul web dorit nu este încă cunoscut vizitatorului. Există un fapt foarte
important, care nu poate fi subliniat suficient. Practic, orice tip de informație aveți nevoie,
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Pentru a procesa informațiile într-un mod eficient, un browser web ar trebui să fie punctul de
plecare. Pentru majoritatea oamenilor, călătoria pe Internet începe cu Google, care este un
exemplu foarte important de motor de căutare. Motoarele de căutare sunt mecanisme foarte
complexe care „viziteazăˮ Internetul și descoperă toate tipurile de site-uri web. Acestea
indexează, de asemenea, conținutul disponibil pentru a determina cât mai exact posibil ce fel
de informații există pe un anumit site web. Acest proces este adesea numit „crawlingˮ. Toate
informațiile pe care motoarele de căutare le pot găsi sunt apoi procesate și organizate, astfel
încât vizitatorul trebuie doar să scrie subiectul / tema de interes pentru a îi fi prezentate mii
și mii de site-uri diferite care pot fi vizitate. De exemplu, dacă cineva este interesat de
structura Comisiei Europene, este suficient să tasteze în motorul de căutare următoarea frază:
„Structura Comisiei Europeneˮ sau „Comisia Europeana structuraˮ. În prezent, o dată
introdusă această expresie în motorul de căutare Google, acesta returnează aproximativ 150
de milioane de rezultate diferite. Acest lucru evidențiază dimensiunea enormă a Internetului.
În timp ce motorul de căutare Google este un standard de facto, există și altele care au o
anumită cotă. Potrivit statisticilor curente, în timp ce Google este clar liderul, locul al doilea
aparține lui motorului Bing, iar al treilea aparține motorului Yahoo. Indiferent de motorul de
căutare utilizat, setul de funcții este similar. Acestea indexează toate paginile și permit
oamenilor să găsească ceea ce caută pe Internet.

aceasta este disponibilă undeva online sub forma unui site web. Următorul tabel conține
câteva exemple despre cât de puternice sunt motoarele de căutare.
Informații pe care le căutați

Exemplu frază motor de căutare

Vă interesează prețurile transportului
pret transport public Bruxelles
public din Bruxelles
Vreți să știți care sunt sărbătorile legale
sarbatori publice Italia
din Italia
Vă întrebați care este distanța de la
distanta pamant luna
Pământ la Lună

Nu sunteți sigur de orele între care
acvariu Valencia ore deschis
celebrul acvariu din Valencia este deschis
Vreți să faceți un burger vegetarian, dar
reteta burger vegetarian
nu aveți idee despre ingrediente
Se poate observa că frazele motorului de căutare nu sunt, de obicei, formate ca și cum ar fi fost
solicitate într-o limbă vorbită. În schimb, ele sunt compuse în mare parte din substantive, iar
apoi motorul de căutare caută cele mai compatibile site-uri și le prezintă sub forma unei liste.
Internetul este plin de informații și depinde în întregime de dumneavoastră. să căutați orice
vă interesează.
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Până acum am demonstrat cum pot fi găsite informațiile. Ocazional, s-ar putea să fiți interesat
să salvați informații specifice pentru o utilizare ulterioară. Din fericire, acest lucru se poate
face într-un mod foarte simplu.
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Există, de asemenea, un alt aspect care merită să fie evidențiat aici. Toate exemplele de mai
sus au descris motoarele de căutare pentru utilizare generală. Există totuși diferite motoare
de căutare care se concentrează pe un anumit tip de informație și, în majoritatea cazurilor, ele
sunt pur și simplu construite ca parte a unui anumit site web. Un bun exemplu care urmează
după tabelul prezentat anterior poate fi www.allrecipes.com, care este un site care colectează
o mulțime de rețete care pot fi găsite cu ușurință. Motoarele de căutare specifice unui
domeniu sunt disponibile pentru aproape orice subiect. De exemplu, dacă sunteți interesat de
fotografie, există o mulțime de fotografii excelente furnizate de oameni pe site-uri web, cum ar
fi pixabay.com sau unsplash.com.

Prima opțiune este de a utiliza funcția disponibilă în orice browser web. Această funcție este
la fel de simplă ca și „Salvare pagină ca (Save page as)ˮ și este disponibilă în meniul
browserului web. Această funcție ia conținutul site-ului pe care îl vedeți pe ecran și vă permite
să îl salvați pe dispozitivul Dumneavoastră pentru o utilizare ulterioară. O mică avertizare,
totuși: nu vă așteptați ca paginile web salvate să fie pe deplin funcționale. Datorită modului în
care sunt construite site-urile web, veți obține conținutul salvat, dar aspectul va fi cel mai
probabil distrus. Mai mult, salvarea site-ului nu vă va oferi aceeași experiență ca și on-line,
link-urile nu vor funcționa, majoritatea imaginilor vor lipsi, deci nu ar trebui să fiți surprinși.

O altă opțiune este salvarea site-ului web într-un bine-cunoscut format de fișier PDF, care ar
putea funcționa puțin mai bine. Pentru aceasta, ar trebui să căutați opțiunea „Salvați ca PDF
(Save as PDF)ˮ sau să acționați ca și cum ați imprima site-ul web, dar în locul imprimantei,
alegeți opțiunea de imprimantă PDF (PDF printer).

Dacă sunteți în căutarea unei modalități de salvare a anumitor părți din site-ului pentru
utilizare ulterioară, trebuie să faceți clic dreapta pe link (sau element) și să căutați opțiunile
relevante prezentate în meniul contextual. Acestea diferă de la un browser web la altul, dar,
de obicei, este asemănător fie cu „Salvați linkul ca(Save link as)ˮ, fie cu „Salvați imaginea ca
(Save image as)ˮ. Dacă alegeți această opțiune, browseruldumneavoastră web vă va permite
să stocați resursa pe calculatorul local.
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Acest lucru ne aduce la o altă problemă foarte importantă. Ar trebui să evitați să stocați toate
fișierele într-un singur loc, fie pe desktop, fie în dosarul de descărcări (downloads). După un
timp, nu veți mai putea distinge care fișier sau document este cel pe care îl căutați. Prin
urmare, este întotdeauna bine să vă organizați documentele în fișiere (folder) specifice, în loc
să le păstrați pe toate într-un singur loc. Chiar și structura simplă prezentată mai jos vă va
permite să găsiți rapid elementele dorite.

Documente
Fişiere

Cărţi

Facturi

Hobby-uri

Reţete de
gătit

Fotografii

Familie

Musică

.

Animale

Peisaje

Ultimul aspect care trebuie subliniat în acest modul este că întotdeauna trebuie să fiți
conștient că nu toate informațiile găsite online sunt credibile și adevărate. Ca regulă generală,
nu credeți orbește în tot ceea ce vedeți online. Din păcate, există o cantitate masivă de știri
false în jurul unui număr mare de site-uri web, iar Internetul este folosit ca instrument de
manipulare și minciună. Doar bunul tău simț ar putea să te salveze de la a crede toate
informațiile, doar pentru că le-ai găsit undeva pe Internet.

2.2.

Crearea de conținut

În prezent, capacitatea de a utiliza programe informatice de bază pare a fi esențială, mai ales
atunci când este aplicată în activitatea de birou. Astfel de programe includ instrumente MS
Office, în special Word și Excel. Merită să știm care sunt avantajele lor și la ce le putem folosi

Pagina

Este folosit pentru a crea și edita documente text. Datorită acestui instrument, putem pregăti,
printre altele, documente de candidatură pentru un loc de muncă precum CV-ul sau scrisoarea
de intenție. Dacă doriți să faceți un document profesional, ar trebui să aveți grijă la aspectul
său. Merită să începeți prin a alinia textul. Această procedură vizează formatarea textului prin
alinierea poziției rândurilor. Ea poate crește lizibilitatea și estetica documentului. Următorul
pas în îngrijirea aspectului textului nostru este transferul de articole gramaticale („unˮ, „oˮ) pe
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Primul program discutat este Microsoft Word.

un rând nou. Acest lucru se face folosind „hard spaceˮ. În practică, trebuie să utilizați o
combinație de trei taste Ctrl + Shift + Space, apăsate simultan. Desigur, baza pentru scrierea
documentelor sau pentru editarea acestora stă în respectarea regulilor de punctuație și
ortografie. Greselile frecvente care nu trebuie făcute includ folosirea unui spațiu între un
cuvânt și un semn de punctuație.
Propoziția ar trebui să arate astfel: Ce faci, Arthur?

Propoziția nu ar trebui să arate astfel: Ce faci, Arthur ?

Aceasta este o greșeală obișnuită care poate fi găsită în documentele create de angajații noi,
care trebuie evitate dacă vrem să creăm texte profesionale. O altă greșeală obișnuită este să
utilizați spații pentru a muta textul sau să inserați mai multe caractere spațiu decât aveți
nevoie. Când creați text, trebuie să utilizați comenzile rapide (scurtături) din tastatură.
Mulțumită lor, munca va fi mult mai rapidă. Mai jos, aveți un tabel unde le puteți găsi pe cele
mai populare.
Tabel. Comenzi rapide din tastatură și semnificația lor.
Apăsați
CTRL + C
CTRL + V
CTRL + A
CTRL + B
CTRL + I
CTRL + U
CTRL + Z

Pentru a face
Copiere
Lipire
Selectați tot
Scris îngroșat
Scris cursiv
Scris subliniat
Anulare

Sursa: https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2

Microsoft Word oferă o serie de funcții pe care trebuie să le cunoașteți pentru a face lucrul cu
acesta cât mai eficient posibil. Putem introduce imagini, fotografii sau tabele și le putem
aranja. De asemenea, puteți să modificați textul schimbând fontul, culoarea și mărimea
acestuia.
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Excel este un instrument pentru crearea de foi de calcul, pregătirea tabelelor, rapoartelor și
efectuarea calculelor. Acest program are atât de multe funcții încât diferite profesii îl folosesc
în mod diferit. Excel este un instrument de bază pentru contabili, analiști financiari și o mare
parte a funcționarilor de birou. Este de neprețuit atunci când creați rapoarte, rezumate sau
grafice. Cu toate acestea, asigurați-vă că aveți cea mai nouă versiune a acestui program. Vă va
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Un alt program care merită menționat este Microsoft Excel.

ajuta să evitați posibile probleme. Excel vă oferă acces la multe funcții diferite. Datorită lor,
calculele vor fi foarte rapide.

O opțiune minunată pe care Excel o permite este să se lucreze într-un grup pe un singur
șablon. Datorită acestui lucru, Dumneavoastră și prietenii / colegii dumneavoastră puteți
efectua modificări în timp real, fără a vă trimite reciproc documente.
Procesul de înțelegere aprofundată a acestui program necesită mult timp din partea
utilizatorului. Acest lucru se datorează faptului că Excel este un program cu multe capabilități.
Din acest motiv se întâmplă deseori ca, în CV-ul lor, candidații să menționeze cunoștințe
despre folosirea programului EXCEL. Din păcate, datorită utilizării pe scară largă a acestui
program, puteți constata că nici măcar nu ați auzit despre caracteristicile pe care le solicită
angajatoruldumneavoastră. Este bine să vă înscrieți la un curs specializat de învățare a acestui
program, care va fi pregătit pentru o anumită profesie. De asemenea, puteți exersa singur
utilizarea acestui program grație cursurilor sau cărților online.
Programul pentru crearea de prezentări se numește PowerPoint.
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Prezentarea trebuie să înceapă cu diapozitivul de titlu. Pe acesta ar trebui incluse informații
despre subiectul discursului și autor. Apoi trebuie să includeți un cuprins. Acesta va arăta
modul în care se va desfășura evenimentul. Pe diapozitivele individuale trebuie incluse numai
cele mai importante informații, supra-conținutul fiind nedorit. Face dificilă memorarea
informațiilor și îi va copleși pe cursanți cu dimensiunile sale. Merită să înscrieți aici cele mai
importante date sau să le prezentați utilizând diagrame sau grafice. Acest lucru ar trebui să
atragă atenția ascultătorilor. Selecția șablonului ar trebui, de asemenea, bine gândită. Culorile
și planul trebuie să fie adaptate subiectului prezentării și caracterului acesteia. O greșeală
obișnuită făcută de utilizatorii noi ai acestui instrument este folosirea prea multor posibilități
incoerente de editare vizuală a diapozitivului. Utilizarea diferitelor tranziții între diapozitive
sau fonturi extravagante sunt doar câteva exemple. În loc de originalitate, apare mai degrabă
fenomenul de kitsch. Merită să profitați de posibilitățile oferite de PowerPoint, de exemplu,
fotografii sau un fragment dintr-un film. Ca și în cazul celorlalte programe discutate, trebuie
să verificați cu atenție ortografia și punctuația. În PowerPoint există, de asemenea, o
programare abilă a timpului, astfel încât la ora stabilită să fie posibilă prezentarea subiectului.
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PowerPoint este în continuare cel mai utilizat program pentru crearea de prezentări
multimedia. Popularitatea sa se datorează simplității și intuiției. Desigur, pentru a vă descurca
bine în public nu este suficientă doar pentru o prezentare de diapozitive bine pregătită, ci și
un nivel ridicat de compentențe soft (legate de folosirea programelor). Cu toate acestea, o
prezentare bine pregătită este o vitrină a vorbitorului. Acest program este ideal pentru cei
care sunt la începutul aventurii lor legate de vorbitul în public. În primul rând pentru că, așa
cum am menționat deja, este ușor de utilizat și, în al doilea rând, datorită popularității sale
uriașe, datorită cărora nu vom avea de ce să ne facem griji când vom avea ocazia de a ne
pregăti pentru un loc de muncă.

Desigur, PowerPoint nu este singurul program pentru crearea de prezentări multimedia. Alte
instrumente populare sunt, de exemplu, Prezi sau Emaze. Merită să le testați pe toate și să
folosiți pe cel care este cel mai bun pentru dumneavoastră.
De asemenea, puteți
corespunzătoare.

utiliza

pachetul

Office

Home

după

achiziționarea

licenței

Tineți minte! Când citați munca cuiva sau vă referiți la un autor, trebuie să includeți sursa în
bibliografie. Altfel, este furt de proprietate intelectuală. Trebuie să vă familiarizați cu regulile
despre cum să citați și cum să faceți referințe. Pe internet, ar trebui să găsiți o descriere a
acestora.

2.3.

Comunicarea

Secolul XXI ne oferă posibilități de comunicare uimitoare. Suntem capabili să comunicăm cu
aproape întregul glob. În prezent, distanța nu mai este o problemă. Comunicarea este posibilă
datorită diverselor aplicații și programe. Cele mai populare sunt:
•
•
•
•

Skype,
Messenger,
WhatsApp,
Telegram.

Mulțumită acestora, puteți conversa ușor cu prietenii și familia fără a vă îngrijora distanța
dintre dumneavoastră. Programul Skype permite nu doar o conversație, ci și un apel video,
datorită căruia a câștigat atât de mult în popularitate. În plus, aveți posibilitatea să partajați
spațiul dumneavoastră de lucru. Este o soluție excelentă care vă permite să traduceți și să
explicați cum să faceți ceva la calculator fără a fi fizic în același loc ca și prietenul
dumneavoastră. Mai multe opțiuni sunt disponibile pentru utilizatorii care plătesc un
abonament, pe care unii oameni îl consideră a fi un dezavantaj al acestui mesager. Acum, am
rezolvat chiar problema barierei lingvistice. Google Translator și alte aplicații similare vă pot
ajuta să traduceți documente și mesaje. Desigur, acești traducători nu sunt încă instrumente
perfecte. Dar este imposibil să nu vedem cât s-au dezvoltat în ultimii ani.
Facebook,
Twitter,
Instagram,
Snapchat.
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•
•
•
•
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Comunicarea poate avea loc și pe rețelele de socializare. Cele mai folosite portaluri:

Fiecare dintre acestea este diferit și fiecare dintre ele vă oferă posibilități diferite. Pe internet,
în afară de conversații, oamenii scriu bloguri sau rulează bloguri video, care reprezintă, de
asemenea, o formă de comunicare pe web.

Comunicarea pe Internet a contribuit, de asemenea, la apropierea lumii. Problemele
pământului au început să fie globale, iar utilizatorii de internet se unesc pentru a sprijini
diferite acțiuni din întreaga lume. Internetul, ca mediu necenzurat și independent, oferă o
mare doză de libertate de exprimare. Cu toate acestea, putem distinge nu numai aspecte
pozitive ale comunicării pe Internet. Interlocutorilor de pe internet nu le pasă de forma
limbajului sau a stilului. Ei își creează propriile cuvinte, iar comunicarea este adesea vulgară.
Toate acestea se traduc într-un limbaj folosit în afara rețelei. Acest limbaj a pătruns deja în
limba colocvială. Îl putem întâlni la radio, la televizor sau în campanii de marketing larg
răspândite.

2.4.

Rezolvarea problemelor

Unele persoane care folosesc tehnologiile digitale par a fi puțin pierdute ori de câte ori apare
o problemă. Cea mai probabilă cauză este că suntem în general obișnuiți să interacționăm cu
tehnologii mature care, cel puțin în teorie, ar trebui să fie fără erori, iar utilizarea lor ar trebui
să fie intuitivă.
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Prima regulă este că trebuie să păstrați întotdeauna software-ul actualizat. Aceasta vizează
atât sistemul dvs. de operare, cât și aplicațiile. Cu câțiva ani în urmă nu era ușor și nici evident
să se efectueze actualizarea, dar astăzi se face adesea foarte simplu, prin apăsarea unui singur
buton. Cele mai populare sisteme de operare (Windows și MacOS) vă oferă posibilitatea de a
instala orice actualizare de îndată ce acestea sunt lansate. În cele mai multe cazuri, acestea pot
fi instalate automat, deci nu interferează prea mult cu munca dumneavoastră zilnică. Dacă nu

12

Realitatea, însă, este diferită. Software-ul conține bug-uri, hardware-ul se strică ocazional.
Aceasta este distincția principală atunci când vine vorba de rezolvarea problemelor în
domeniul alfabetizării digitale. Așa-numitele probleme de software se referă atât la aplicațiile
pe care le folosim (de exemplu, Microsoft Word sau Pages), cât și la sistemele de operare (de
exemplu, Windows sau MacOS). Problemele de hardware, pe de altă parte, se referă la harddiskuri sau surse de alimentare. Toate componentele hardware se pot defecta după ceva timp,
în funcție de intensitatea utilizării acestora. Din fericire, aceste probleme nu fac parte din
imaginea de zi cu zi a interacțiunii cu diverse tehnologii. În cazul puțin probabil în care
întâmpinați o problemă, ar trebui să știți ce s-ar putea face și nu aveți nevoie de cunoștințe la
nivel de expert. Doar urmând câteva principii de bază, ar trebui să vă simțiți mai încrezători în
utilizarea tehnologiilor actuale. Și mai mult, nu sunteți singur. Ori de câte ori apare o
problemă gravă, ar trebui să aveți încredere și cunoștințe cu privire la locul în care să căutați
sprijin.

știți sigur cum să faceți acest lucru, puteți verifica cu ușurință detaliile utilizând un motor de
căutare, introducând expresii similare cu actualizare Windows sau actualizare MacOS. Veți
găsi o mulțime de resurse care vă vor ghida pas cu pas prin ceea ce trebuie făcut. În mod
similar, majoritatea aplicațiilor pe care le utilizați zilnic au mecanisme de actualizare
specifice. De obicei, sunteți anunțați ori de câte ori este necesară o actualizare. Nu amânați
instalarea actualizărilor și asigurați-vă că profitați de acestea cât mai curând posibil.
Software-ul învechit poate duce nu numai o folosire îngreunată, ci și la eventuale riscuri de
securitate. Merită să subliniem că, chiar dacă software-ul pe care îl utilizați funcționează
foarte bine, este posibil să existe o gaură de securitate care să vă expună la diverse riscuri.
Pentru a încheia, este recomandat să vă actualizați toate software-urile.
A doua regulă este să aveți abilități de bază de depanare, care se bazează, în majoritatea
cazurilor, pe simțul practic. Ori de câte ori apare o problemă legată de software, primul pas ar
fi închiderea aplicației și rularea din nou a acesteia. S-ar putea ca un set de acțiuni să fi făcut
ca aplicația să fie instabilă, deci repornirea este de obicei o idee bună. Când problema este la
sistemul de operare, puteți încerca să reporniți calculatorul și să vedeți dacă problema a fost
rezolvată. Pentru problemele legate de hardware, ar trebui să puteți, de asemenea, efectua și
câteva depanări de bază. Dacă, de exemplu, nu există imagine pe ecran, ce ar trebui făcut?
Primul lucru ar fi să vă asigurați că calculatorul este pornit.

A patra regulă este de a putea restrânge cauza posibilă a problemei pe baza simptomelor.
Acest lucru se poate face cu ușurință cu ajutorul unui motor de căutare despre care am vorbit
deja în acest modul. De exemplu, obsevați că, în general, calculatorul dumneavoastră face
zgomote. Această observație / simptom poate însemna foarte multe lucruri. Odată ce ați
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A treia regulă este că ar trebui să vă puteți da seama dacă problema pe care o aveți poate fi
rezolvată de dumneavoastră sau depășește competențele dumneavoastră. Dacă vă depășește,
ar trebui să găsiți pe cineva care să vă ajute. De exemplu, în cazul în care hard disk-ul dvs. nu
mai merge, de obicei nu puteți face prea multe fără cunoștințe de specialitate și acces la
instrumente avansate și echipamente sofisticate. În acest caz, ar trebui să găsiți un ajutor
potrivit.
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Chiar dacă acest lucru pare un pic caraghios, acesta s-ar fi putut opri din diverse motive, cum
ar fi scurta întrerupere a energiei electrice. După ce confirmați că calculatorul funcționează
într-adevăr, verificați cablul de semnal. S-ar putea să se fi deconectat, de exemplu, când ați dat
cu aspiratorul. Dacă tastatura a încetat brusc să funcționeze, puteți verifica cu ușurință dacă sa defectat încercând să o conectați la un alt calculator, dacă aveți această posibilitate. Ori de
câte ori apare o problemă, este recomandabil să vă gândiți la ultimele lucruri pe care le-ați
făcut. Ați încercat să faceți ceva anume? Poate ați conectat un dispozitiv nou, cum ar fi un stick
USB? Cu cât mai multe informații despre ce s-a întâmplat chiar înainte de apariția problemei,
cu atât mai bine. Acestea pot fi folosite pentru a verifica dacă problema este recurentă sau
este o problemă unică.

introdus o frază relevantă în motorul de căutare (de exemplu, calculatorul face zgomot), veți
găsi o mulțime de informații, site-uri web și chiar filme despre care ar putea fi motivul. În cele
din urmă, s-ar putea ca unul dintre ventilatoare să se fi murdărit de-a lungul anilor și tot ce
trebuie să faceți este să folosiți aer comprimat pentru a îl face să funcționeze din nou.

Cea de-a cincea regulă este ultima, dar, cu siguranță, nu cea mai puțin importantă. Este despre
tine și abilitățile tale digitale. Nu există altă modalitate decât să vă îmbunătățiți în mod
constant abilitățile. Tehnologia se schimbă într-un ritm atât de rapid încât chiar și abilitățile
dumneavoastră de bază trebuie actualizate în mod regulat. Ca un bun exemplu, vă puteți gândi
la problema de zgomot descrisă mai sus. Cu câțiva ani în urmă, putea însemna că hard disk-ul
s-a defectat. Acest lucru se datorează faptului că în trecut toate hard disk-urile conțineau
componente mecanice care, pentru a lucra, se roteau continuu cu viteză mare. Tehnologia s-a
schimbat și tot mai multe calculatoare sunt acum echipate cu așa-numitele unități SSD care
sunt nu numai mult mai eficiente, dar nu conțin părți mecanice, funcționarea lor fiind
silențioasă. Astfel, nu veți auzi nimic dacă acest hard disk se defectează. Din nou, nu este
necesar să aveți cunoștințe la nivel de expert, dar o înțelegere globală a tehnologiei ar fi foarte
benefică pentru dumneavoastră în toate sarcinile de rezolvare a problemelor de care v-ați
putea lovi.

2.5.

Siguranța

Siguranța este, desigur, un subiect foarte larg când vine vorba de tehnologie. Din ce în ce mai
multe amenințări îi așteaptă acei care nu sunt atenți și ceea ce este de fapt destul de
înfricoșător, atacurile sunt din ce în ce mai sofisticate acum, mai mult decât oricând. Unele
atacuri sunt pregătite cu câteva luni înainte de a avea loc. Atacatorii de astăzi depun eforturi
care se pot concentra, de exemplu, pe studierea modului în care prietenii dumneavoastră
vorbesc, numai pentru a le prelua ulterior conturile de internet și a acționa în numele lor

Există diverse amenințări pe care trebuie să le cunoașteți, dar marea majoritate se
concentrează pe a aduce un anumit beneficiu atacatorului. Primul virus a fost creat doar
pentru a dovedi că se poate, dar astăzi, în cele mai multe cazuri, atacatorul caută furtul
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Mai întâi de toate, asigurați-vă că sistemul de operare și aplicațiile sunt actualizate pentru a
diminua riscurile de a conține amenințări de securitate. Acest subiect a fost acoperit mai
devreme în acest modul. De asemenea, trebuie să evitați instalarea oricăror aplicații care
provin din surse în care nu aveți încredere, deoarece acestea ar putea să conțină un cod rău
intenționat, care poate dăuna calculatorului dumneavoastră.
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Este foarte dificil să creați o listă care să conțină un număr de puncte care, odată aplicate, vă
vor garanta că puteți fi în siguranță în toate tehnologiile din jur. Acest lucru este imposibil și
trebuie să fiți conștient de asta. Există câteva idei care vă vor ajuta să fiți mai în siguranță, dar
este un efort constant care nu poate fi niciodată etichetat drept „încheiatˮ.

identității sau banilor tăi. Poate fi o aplicație drăguță pentru vreme pe care ați instalat-o, dar
care, în realitate, trimite tot ce introduceți pe tastatură la atacator. Prin urmare, dacă utilizați
servicii bancare online, date dumneavoastră de conectare ar putea fi compromise în acest fel,
astfel încât atacatorul poate avea acces la contul dumneavoastră.

Pentru a preveni și a minimiza riscul de infectare, trebuie să vă asigurați că calculatorul este
protejat de un sistem antivirus recunoscut și actualizat. Ele sunt construite în așa fel încât
continuă să ruleze pe fundal, încercând să identifice toate amenințările și să împiedice
executarea fișierelor suspecte. Software-ul antivirus se actualizează, de asemenea, la intervale
regulate, pentru a vă asigura că sunteți protejat și împotriva amenințărilor nou descoperite.
Deși este evident nu este o garanție că un software antivirus vă va menține în siguranță, este
cu siguranță o măsură de securitate bună care trebuie pusă în aplicare.

Există, de asemenea, o tendință destul de nouă, numită ransomware. Ca urmare a infectării cu
un virus de tip ransomware, toate datele dumneavoastră sunt criptate și vi se cere să plătiți
pentru a obține cheia de deblocare și, ca urmare, datele dumneavoastră înapoi. Criptarea se
face folosind algoritmi foarte puternici, ceea ce face imposibilă decriptarea datelor fără cheie,
dacă luăm în considerare puterea de calcul pe care o avem în prezent. În acest caz, singura
soluție rezonabilă ar fi să faceți copii de rezervă periodice ale tuturor datelor (backup). Există
soluții gratuite care vă pot ajuta cu această sarcină, cele mai populare fiind Aomei Backupper
(www.aomei.com) și Veeam Endpoint Backup (www.veeam.com)..
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Un alt aspect este securitatea online, la care ar trebui să luați întotdeauna aminte. În nici un
caz nu ar trebui să împărtășiți datele de acces cu nimeni. Chiar cu nimeni. Chiar dacă acesta
este un membru al familiei în care aveți încredere, datele dumneavoastră. ar trebui să fie
cunoscute numai de dumneavoastră. Nu pentru că unul dintre membrii familiei ar avea
intenții rele, dar, pentru că s-ar putea să nu fie la fel de atenți la securitate ca și tine, s-ar putea
să fie înșelați de altcineva și, prin urmare, atacatorul poate obține datele tale prin aceste
persoane cărora dumneavoastră le-ați divulgat. În cazul în care aveți o cantitate considerabilă
de date de acces diferite pe care trebuie să le rețineți, puteți utiliza un manager de parole
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În cazul în care calculatorul este infectat și datele dumneavoastră sunt criptate, puteți
restabili toate datele pe care le aveți în rezervă. Este important, totuși, să păstrați copia de
siguranță într-o locație inaccesibilă. Mai precis, nu este înțelept să stocați copiile de rezervă pe
un hard disk separat, care este mereu conectat la calculatorul dumneavoastră, deoarece
ransomware-ul va cripta toate datele, inclusiv pe cele de rezervă. Ceea ce ar trebui să faceți în
schimb este să faceți backup-ul, de exemplu, pe un hard disk portabil, care, odată ce backup-ul
este terminat, poate fi deconectat și stocat separat. O altă soluție este păstrarea datelor
dumneavoastră. valoroase stocate și pe suporturi media alternative. De exemplu, dacă aveți o
colecție de fotografii, le puteți transfera pe discuri DVD sau le puteți stoca separat pe un alt
hard disk portabil. În general, este recomandat să păstrați datele dumneavoastră valoroase în
locații alternative la care să aveți acces.

special conceput pentru a le păstra în siguranță. În mod ideal, nu ar trebui să utilizați aceeași
parolă pentru mai multe lucruri. Aceasta se datorează faptului că, chiar și societățile mari care
investesc bani serioși în infrastructura lor de securitate suferă ocazional din cauza scurgerilor
de date. În consecință, dacă parola dumneavoastrădvs. de la un serviciu este compromisă și o
utilizați și în alte locuri, vă aflați într-o gravă situație de risc.

Când vorbim despre alfabetizarea digitală în domeniul securității, nu este întotdeauna legată
de calculatorul dumneavoastră. Uitați-vă în jur. Astăzi avem mașini fără cheie care nu au
nevoie de cheia tradițională pusă în contact ca să pornească. Chiar și în ciuda faptului că
aceste chei moderne de mașină folosesc mecanisme sofisticate de criptare, este posibil ca
atacatorul să fure semnalul pe care-l generează mașina, să deschidă mașina și să fugă cu ea
prin replicarea semnalului (părând astfel că sunteți chiar dumneavoastră în mașină). Un alt
exemplu ar putea fi o simplă rezervare de hotel. În niciun caz nu trebuie să oferiți detaliile
cărții dumneavoastră. de credit împreună cu codul dumneavoastră de securitate și nici să le
faceți copie. Chiar dacă hotelul nu vi le va fura, astfel de date pot fi luate cu ușurință de un
angajat furios care pleacă, punându-vă în situația riscantă de a vă pierde banii. O atenție
deosebită ar trebui acordată și în timpul utilizării bancomaturilor. Codul dumneavoastră PIN
poate fi văzut de cineva, care apoi îl poate utiliza ulterior împreună cu cardul dumneavoastră.
pentru a vă accesa contul.
Cu toate acestea, nu trebuie să deveniți paranoic. În mod evident, există multe amenințări la
adresa securității, dar dacă sunteți atent, ar trebui să fiți în regulă.

3. EXERCIȚII ȘI TESTE
1. Excel

•

•

Dați fiecărui cursant o foaie de hârtie și un stilou. Cereți-le să scrie care cred ei că ar fi
profesiile în care se utilizează Excel. Apoi scrieți-le pe toate pe tablă și gândiți-vă la
corectitudinea lor împreună.
După discuție, dați cursanților 3-5 profesii și cereți-le să evalueze împreună dacă
acestea sunt ocupații în care se utilizează Excel. Alegeți profesiile în care se utilizează și
în care nu se utilizează Excel.
Gândiți-vă împreună, care sunt locurile de muncă în care Excel ar putea fi util? Dacă
găsiți o profesie, gândiți-vă la modul în care Excel ar îmbunătăți munca în ea.

Pagina

•
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Această sarcină este pentru a arăta cursanţilor de ce Excel este atât de important și de ce ar
trebui să învețe cum să îl folosească.

2. PowerPoint
Acest exercițiu își propune să sporească abilitatea de a face o prezentare în rândul cursanților.
La început, spuneți cursanților de ce prezentarea este importantă.

Sarcina dumneavoastră va fi să pregătiți o prezentare în care vor fi exista erori. Sarcina
cursanților este de a le găsi.

După prezentare, veți discuta greșelile împreună și veți sugera modalități de a le rezolva. Dacă
cursanții nu găsesc toate greșelile, atunci le veți prezenta dumneavoastră.

3. Word
Sarcina este de a familiariza cursanții cu comenzile rapide de la tastatură care apar în Word.

Sarcina dumneavoastră. va fi distribuirea unor cartoane cu comenzi rapide din tastatură pe o
parte și explicarea acțiunilor lor pe cealaltă parte. Sarcina cursanților va fi să deseneze o
săgeată între comanda rapidă la folosirea corectă a acesteia.

4. Căutarea pe internet
Această sarcină are scopul de a arăta cât de importantă este abilitatea de a căuta informații
corecte pe Internet.

Începeți prin împărțirea cursanților în 4 echipe. Fiecare echipă va primi un motor de căutare
online: Google, Bing, Yahoo și DuckDuckGo.
Fiecare echipă va trebui să pregătească o scurtă prezentare a browserului primit. Apoi,
împreună, veți încerca să găsiți diferențele dintre ele și să îl alegeți cel mai bun.

Următoarea sarcină va fi prezentarea tehnicilor de extragere a informațiilor adecvate de către
instructor .

Oferiți cursanților cartonașe mici. Fiecare dintre ei va face schimb de informații pe care le
publică pe rețelele sociale: fotografii, postări, locuri preferate, filme etc. Apoi, trebuie să își
imagineze că introduc astfel de informații în coloana publicitară din piața orașului în care
trăiesc. Apoi spuneți-le că nu vor mai putea vedea niciodată aceste cartonașe, indiferent de ce

Pagina

Această sarcină are rolul de a spori gradul de conștientizare al cursanților cu privire la
pericolele utilizării internetului și, în special, a rețelelor sociale.
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5. Siguranța internetului

au scris și au pus pe ele. Apoi discutați despre responsabilitatea care apasă asupra lor și a
viitorului lor din cauza informațiilor la care aproape toți au acces.
Sursa: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/

4. MOD DE PREZENTARE CURRICULUM

Materiale

25 minute

Excel

•

60 minute

PowerPoint

•

15 minute

Word

•

•
•

•
20 minute

Căutarea pe internet

•

30 minute

Siguranța internetului

•

Evaluare (pentru a verifica acumularea cunoștințelor)
Feedback-ul cursanților

Resurse

O foaie de hârtie și
un pix

Secțiunea
2.2
Anexa 1
Anexa 1a
Secțiunea
2.2
Anexa 2
Anexa 2a

Cartonașe cu
comenzile rapide
din tastatură
Pix

Secțiunea
2.2
Anexa 3
Anexa 3a

Cartonașe mici

Secțiunea
2.5
Anexa 5

Prezentare
PowerPoint
Proiector
Calculator / laptop
cu software-ul
potrivit

Calculator / laptop
cu software-ul
potrivit și
conexiune la
internet

Secțiunea
2.2
Anexa 4
Anexa 4a

Folosiți Anexa 6
De-a lungul cursului, utilizatorii ar
pot pune întrebări în orice moment.
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Activități de învățare
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Timp
recomandat

5. LECTURĂ SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE ULTERIOARĂ
Problemele ridicate în acest modul sunt foarte actuale. Totuși, acesta este doar vârful
aisbergului. Modulul este conceput pentru a prezenta cele mai simple probleme de IT
(tehnologia informației), programe populare și amenințări la adresa persoanelor care nu au
avut anterior contact cu Internetul. Scopul modulului este de a atrage publicul cu subiectul,
astfel încât ei să-și dorească să-și extindă cunoștințele prin cursurile disponibile sau pe cont
propriu, folosind resursele de cunoștințe disponibile pe Internet.
Exemple de cursuri online (atenție, nu toate sunt gratuite!):
•
•
•

https://www.goskills.com/Course/Excel - Excel, Word și multe altele
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46afa5b3-d7c22f6990bb - un ghid gratuit despre cum se folosește Excel
https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c - un ghid scurt despre cum se folosește
PowerPoint

Programe gratuite pentru crearea de prezentări:
•
•
•

https://www.emaze.com/
https://prezi.com/
https://www.canva.com

Acestea sunt doar câteva cursuri, amintiți-vă că puteți găsi mai multe pe Internet.
Cunoștințele dobândite din acest modul despre căutarea în siguranță pe internet pot fi acum
utilizate în practică. Urmați regulile de siguranță și internetul vă va permite să explorați
cunoștințe.

Pagina

Modulul 5 - Anexa 1
Modulul 5 - Anexa 1a – Exercițiu: Se folosește Excel?
Modulul 5 - Anexa 2 – Reciful de corali și schimbările climatice
Modulul 5 - Anexa 2a – Erori în prezentarea pe diapozitive individuale
Modulul 5 - Anexa 3
Modulul 5 - Anexa 3a – Comenzi rapide în Word
Modulul 5 - Anexa 4
Modulul 5 - Anexa 4a – Căutarea pe internet
Modulul 5 - Anexa 5
Modulul 5 - Anexa 6 – Test
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6. ANEXE

ANEXE
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

MODULUL 5

IT CONTEAZĂ – ALFABETIZARE DIGITALĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI

Excel

Prezentare generală:
 Ce este Excel?
 Utilizarea Excel în

afaceri.
 Unde este folosit

Excel?
 Rezumat

Ce este Excel?
• Excel este un instrument pentru crearea de foi de
calcul, pregătirea tabelelor, rapoartelor și efectuarea
calculelor. Acest program are atât de multe funcții
încât diferite profesii îl folosesc diferit. Excel este
un instrument de bază pentru contabili, analiști
financiari și o mare parte a funcționarilor de birou.
Este de neprețuit atunci când creați rapoarte,
rezumate sau diagrame.

Ce este Excel?

Ce este Excel?
• Excel poate fi folosit cu succes nu numai în
afaceri. Puteți să-l utilizați pentru a vă
planifica ziua, finanțele, puteți pregăti o listă
de cumpărături sau chiar puteți planifica
mesele pentru întreaga săptămână. Acest
program este utilizat la scară largă.

Utilizarea Excel în afaceri
1. Analiză de afaceri
2. Gestionarea oamenilor
3. Gestionarea operațiunilor
4. Raportarea performanțelor
5. Administrarea birourilor
6. Analiza strategică
7. Management de proiect
8. Gestionarea programelor
9. Administrarea contractelor
10. Managementul conturilor

Exercițiu: La ce locuri de
muncă este utilizat Excel?

Exemple de utilizări în afaceri ale
programului Excel

Exercițiu: Se folosește
Excel?
Instrucțiuni:
1. Evaluați dacă această profesie
utilizează Excel sau nu
2. Descrieți modul în care această
profesie folosește Excel
3. Credeți că în cazul ocupațiilor
care nu utilizează Excel puteți găsi
totuși o aplicație pentru acesta?

Exercițiu: Cum puteți folosi
Excel în viața de zi cu zi?

Rezumat
1.

Excel este un instrument pentru crearea de foi de calcul, pregătirea tabelelor,
rapoartelor și efectuarea calculelor.

2.

Face parte din pachetul Microsoft Office.

3.

Este un program de bază pentru lucrul la birou.

4.

Vă permite să lucrați cu mai multe persoane pe o singură foaie.

5.

Poate fi folosit atât la locul de muncă, cât și în viața privată.

6.

Excel crește eficiența muncii, în special în sectorul financiar.

7.

Cunoașterea acestui program vă crește șansele de a vă găsi un loc de muncă.

Aveți întrebări?

Bibliografie:
• https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-businessworkplace/
• https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel
• http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzaniacodziennym-zyciem/
• https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html
• https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410
-7-ideal-jobs-for-excel-users.html

Modulul 5-Anexa 1a – Exercițiu: Se folosește Excel?

Numele profesiei

1.

2.

3.

4.

5.

Se folosește Excel?

Cum?

Reciful de corali și schimbările
climatice
Prezentarea a fost făcută de: John Smith

Ce este un recif de corali???
∗ „Recifele de corali sunt structuri subacvatice mari
compuse din schelete ale nevertebratelor marine
coloniale numite corali” https://www.livescience.com/40276-coral-reefs.html

Care este efectul creșterii
temperaturii apei asupra
extincției recifelor de corali?

Reciful de corali

După

ÎNAINTE

∗

Sursa:
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea0/1534801892350/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoaBefore_RichardVevers.jpg?format=500w

∗

Sursa:
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea2/1534793869085/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoaAfter_RichardVevers.jpg?format=500w

Ce pot face eu pentru a
proteja recifele de corali?

Organizații care
lucrează în prezent
la recife de corali:

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Coral Cay
∗
Counterpart International[1]
∗
U.S. Coral Reef Task Force (CRTF)
∗
National Coral Reef Institute (NCRI)
∗
US Department of Commerce’s National Oceanic ∗
and Atmospheric Administration (NOAA): Coral ∗
Reef Conservation Program (CRCP)
∗
National Center for Coral Reef Research (NCORE) ∗
Reef Ball
∗
Southeast Florida Coral Reef Initiative (SEFCRI) ∗
Foundation of the peoples of the South Pacific ∗
WorldFishCenter: promotes
∗
sustainable mariculture techniques to grow
∗
reef organismsas tridacnidae
Coral Restoration Foundation (CRF) : Adopt a
∗
Coral
Organizations which promote interest, provide ∗
knowledge bases about coral reef survival, and ∗
promote activities to protect and restore coral ∗
reefs:
∗
Coral Triangle Knowledge Network
∗
Australian Coral Reef Society
∗
Biosphere Foundation[2]
∗
Chagos Conservation Trust
∗
Conservation Society of Pohnpei
∗
Coral Cay Conservation
∗
Coral Reef Care
∗
Coral Reef Alliance (CORAL) Coral Reef Alliance ∗
(CORAL)
∗
Coral Reef Targeted Research and Capacity
∗
Building for Management
∗
Coral Restoration Foundation
∗
Coral Triangle Initiative
∗
Cousteau Society
∗
Crusoe Reef Society
CEDAM International
Earthwatch
Environmental Defense Fund
Environmental Solutions International
Friends of Saba Marine Park
Global Coral Reef Alliance (GCRA) Global Coral
Reef Alliance (GCRA)
Global Coral Reef Monitoring Network[3]

Great Barrier Reef Marine Park Authority
Green Fins
ICRAN Mesoamerican Reef Alliance
International Coral Reef Initiative (ICRI)[4]
International Marinelife Alliance
International Society for Reef Studies
Intercoast Network
Japanese Coral Reef Society [5]
Kosrae Conservation and Safety Organization
Marine Conservation Group
Marine Conservation Society
Mesoamerican Reef Tourism Initiative (MARTI)
NSF Moorea Coral Reef Long-term Ecological
Research site[6]
Nature Conservancy
Ocean Voice International
Project AWARE
Planetary Coral Reef Foundation[7]
Practical Action[8]
Project Reefkeeper
ReefBase
Reef Check
Reef Relief[9]
Reefwatch
Save Our Seas Foundation[10]
Seacology
Seamarc Pvt. Ltd.[11]
SECORE
Singapore Underwater Federation
Society for Andaman and Nicobar Ecology
Tubbataha Foundation
Wildlife Conservation International
WWF

Mulțumesc pentru atenție!

Modulul 5-Anexa 2a – Erori în prezentarea pe diapozitive individuale
Diapozitivul 1 - Font ilizibil. Sfat: încercați să utilizați un singur font.
Diapozitivul 2 - Prea multe semne de întrebare. Textul este invizibil pe fundalul fotografiei. Sfat:
utilizați o altă culoare.
Diapozitivul 3 - O parte din text dispare pe un fundal alb. Sfat: deplasați textul astfel încât toate
cuvintele să fie clar vizibile.
Diapozitivul 4 - Dimensiuni diferite ale fonturilor, în primul caz cu litere mici, în al doilea cu
majuscule, apoi din nou cu litere mici. Dimensiuni diferite ale fotografiilor. Nu folosiți emoticoane pe
un diapozitiv care abordează subiecte serioase.
Diapozitivul 5 - Aspect diferit al fundalului față de alte diapozitive. Sfat: Încercați să creați un fundal
consistent.
Diapozitivul 6 - Trebuie să folosiți un alt format pentru diapozitiv, astfel încât să se poată vedea
numele organizațiilor. De asemenea, îl puteți împărți în 2 diapozitive.
Diapozitivul 7 – Nu există greșeli.

MODULUL 5

IT CONTEAZĂ – ALFABETIZARE DIGITALĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI

Word

Prezentare generală:
• Care sunt comenzile rapide?
• Exemple de comenzi rapide din tastatură
utilizate cel mai frecvent.
• Temă: potriviți comenzile rapide cu definițiile
potrivite.

Ce sunt „comenzile rapideˮ?

• Comenzi rapide sunt combinații de 2 sau mai
multe taste prin care se efectuează operații
specifice pentru a accelera munca. Programe
diferite au comenzi rapide din tastatură
diferite. În această prezentare, le vom vedea pe
cele mai folosite comenzi rapide din tastatură
în Microsoft Word.

Ctrl + A
• Ctrl + A – selectează tot
• Această comandă rapidă vă permite să selectați
tot textul dintr-un document
• Vă veți da seama că ați utilizat-o corect când
textul este evidențiat

Ctrl + A

Ctrl + C
• Ctrl + C – copiază
• Cu această comandă rapidă puteți copia rapid
textul selectat
• Pentru a o folosi, selectați textul pe care doriți
să îl copiați și apoi utilizați comanda rapidă
Ctrl + C

Ctrl + V
• Ctrl + V – lipește
• Utilizând această comandă rapidă, puteți lipi
textul copiat anterior
• Folosind-o împreună cu comanda Ctrl + C,
poți copia și lipi o bucată de text

Ctrl + C

Ctrl + V

• Highlight the text and press
Ctrl + C

• Select the place where you
want to paste the text and
press Ctrl + V

Ctrl + S
• Ctrl + S – salvează
• Puteți utiliza această comandă rapidă atunci
când doriți să salvați rapid fișierul
• Când salvați fișierul pentru prima dată, va
trebui să alegeți locul unde să îl salvați
(desktop, documente etc.)

Ctrl + Z
• Ctrl + Z – anulează
• Folosind această comandă rapidă, veți putea
anula ultimele modificări făcute în document

Ctrl + B
• Ctrl + B – îngroașă
• Această scurtătură este utilizată atunci când
doriți să scrieți cu litere îngroșate

Ctrl + I
• Ctrl + I – italic
• Această comandă rapidă este utilizată atunci
când doriți să scrieți cu caractere cursive

Ctrl + U
• Ctrl + U – subliniază
• Această comandă rapidă din tastatură este
utilizată atunci când doriți să subliniați o
bucată de text

Ctrl + E
• Ctrl + E – centrează textul
• Folosind această comandă rapidă, mutăm
textul în centrul ecranului

Ctrl + P
• Ctrl + P – imprimă
• Această comandă rapidă este utilizată atunci
când doriți să imprimați textul

Temă: potriviți comenzile rapide cu
definițiile potrivite pentru fiecare

Bibliografie:
• https://support.office.com/enus/article/keyboard-shortcuts-for-microsoftword-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2f762f663ceb2
• https://www.computerhope.com/shortcut/word.
htm

Anexa 3a_Comenzi rapide_Word

Ctrl + A

Anulează

Ctrl + C

Litere îngroșate

Ctrl + V

Lipește

Ctrl + S

Selectează tot

Ctrl + Z

Salvează

Ctrl + B

Subliniază

Ctrl + I

Centrează text

Ctrl + U

Copiază

Ctrl + E

Împrimă

Ctrl + P

Litere cursive

MODULUL 5

IT CONTEAZĂ – ALFABETIZARE DIGITALĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI

Căutarea pe internet

Prezentare generală:
• Exercițiul 1: Descrieți motorul dvs. de căutare.
• Pro și contra:
–
–
–
–

Google
Yahoo
Bing
DuckDuckGo

• Cum să căutați în mod eficient pe internet.

Exercițiul 1: Descrieți motorul dvs.
de căutare
1.

Căutați informații despre browserul dvs. (argumente pro și contra)

2.

Exemple de caracteristici:
Siguranță
Aspect
Viteza de căutare
Număr de rezultate găsite
Funcționare intuitivă
Ajută la formularea conținutului de interogare
Politica de confidentialitate
Versiune mobilă disponibilă
Altele (când a fost fondat, de către cine etc.)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
3.

Notați caracteristicile pe foaia primită

Exercițiul 1: Descrieți motorul dvs.
de căutare.
4. Fiecare grup își prezintă rezultatele
5. Alegeți pe cel mai bun

Cum să căutați în mod eficient pe
internet – GOOGLE
• Un scurt ghid despre
modul de utilizare al
resurselor celui mai
popular motor de
căutare - Google.

Cum să găsiți informații mai
precise?
Utilizați operatorii de căutare Google!

Operatori de căutare Google
populari
• Dacă căutați o expresie care să conțină câteva cuvinte, utilizați
ghilimelele (exemplu: “mic dejun englezesc”);
• Dacă căutați un cuvânt care are multe înțelesuri diferite, puneți
o „-ˮ în fața semnificației pe care doriți să o săriți (exemplu:
Chinatown - film);
• Dacă doriți să limitați căutarea, la un anumit domeniu, trebuie
să utilizați operatorul - „site:ˮ (exemplu:decent site:cwep.eu);

Operatori de căutare Google
populari
• Operatorul „filetype:ˮ vă permite să căutați fișiere într-un format
specific, de ex. PDF, puteți să-l combinați cu un alt operator, de ex.
„site:ˮ pentru a mări precizia căutării (exemplu: site:cwep.eu
filetype:pdf);
• Operatorul „define:ˮ vă permite să căutați o definiție a unui cuvânt
sau a unei fraze (exemplu: define:incalzirea globala)
• Ultimul operator prezentat aici este „vremeaˮ și este proiectat să
arate vremea curentă (exemplu: vremea: Rzeszow)

Operatori de căutare Google
populari
• Dacă sunteți interesat de subiectul operatorilor
și de căutarea profesională în Google, în
pagina de mai jos puteți găsi multe altele:
• https://ahrefs.com/blog/google-advancedsearch-operators/

Bibliografie:
• https://ahrefs.com/blog/google-advanced-searchoperators/
• https://mobirank.pl/2015/03/29/jak-skuteczniewyszukiwac-w-google/
• https://mobiletry.com/blog/jak-wyszukiwac-informacjew-google

Google
Pro

Contra

Yahoo
Pro

Contra

Bing
Pro

Contra

DuckDuckGo
Pro

Contra

MODULUL 5

IT CONTEAZĂ – ALFABETIZARE DIGITALĂ PENTRU ÎNCEPĂTORI

Siguranța internetului

Prezentare generală:
• Exercițiul l: Ce informații le fac publice?
• Care sunt amenințările internetului?
• Discuție

Exercițiul 1: Ce informații le fac
publice?
• Scrieți pe foi:
– Fotografia pe care ați pus-o recent pe rețelele
sociale
– Ce informații publice furnizați?

Dacă aceste informații ar fi fost
aici?

Care sunt amenințările internetului?
•
•
•
•
•

Virus de calculator
Parola salvată în browser
Hărțuire
Hackeri
Furtul de informații personale

Cum puteți crește securitatea
online?
•
•
•
•

Păstrați software-ul actualizat
Instalați un program antivirus
Nu faceți publice datele confidențiale
Utilizați parole dificile, lipsite de sens

Discuție
Ce ar trebui să schimb în
comportamentul meu online pentru a
fi mai în siguranță?

Bibliografie:
• https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakc
yjne/20-najwiekszych-zagrozeninternetowych-poznaj-je/kbke4kb

MODULUL 5 – ANEXA 6. TEST FINAL
Acesta este un test care evaluează cunoștințele dobândite în acest modul. Acesta este un test
cu opțiuni de răspuns multiple. Mult noroc!
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1. Browserul web este:
a. Firefox
b. Google Chrome
c. Excel
d. PowerPoint
2. Bing, Yahoo, Google sunt exemple de:
a. Motoare de căutare
b. Browsere web
c. Produse Microsoft Office
d. Jocuri
3. Este sigur să descărcați fișiere de pe Internet fără a cunoaște sursa originii lor?
a. Da
b. Nu
4. Ce comandă rapidă veți folosi dacă doriți să copiați ceva?
a. CTRL + V
b. CTRL + A
c. CTRL + C
d. Alt + F4
5. Cum se creează o literă mare în Microsoft Word?
a. Trebuie să apasați tasta Caps Lock
b. Trebuie să folosiți tasta Shift
c. Trebuie să folosiți tasta Alt
d. Nu se pot crea litere mari în Word
6. Stăpânirea Microsoft Word vă va permite să creați:
a. CV
b. Prezentare
c. Text pentru carte
d. Document cu text
7. În ce profesie veți întâlni cu siguranță folosirea Microsoft Excel?
a. Lucrător de birou
b. Însoțitoare de zbor

1

TEST:

c. Analist de afaceri
d. Lucrător în construcții
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8. Ce format au fișierele Microsoft Excel?
a. xlsx
b. docx
c. xls
d. pptx
9. PowerPoint este un program pentru:
a. Învățarea programării
b. Crearea de documente cu text
c. Crearea de programări
d. Traducere de cuvinte
10. Puteți crea o prezentare utilizând
a. Emaze
b. Prezi
c. PowerPoint
d. Excel
11. Puteți să comunicați prin internet utilizând:
a. Messenger
b. Skype
c. Word
d. Excel
12. Care frază definește diferite tipuri de programe utilizate pentru a opera pe calculator și
dispozitivele aferente:
a. Hardware
b. Software
c. Windows
d. Microsoft Word
13. Pentru a fi mai în siguranță în internet, ar trebui:
a. Să aveți programe / aplicații actualizate
b. Să aveți un antivirus
c. Să folosiți parole simple pe care vi le puteți aminti, de exemplu: numele dvs. +
data nașterii sau numele câinelui dvs.
d. Să nu deschideți e-mailuri cu origine necunoscută.

RĂSPUNSURI
1.

a,b

3.

b

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

c

a,b

a,d
a,c
a,c
c

a,b,c
a,b
b

a,b,d
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1.

DESCRIEREA MODULULUI

1.1 Despre ce e vorba

„Copiii mici au dreptul la sprijin parental pentru dezvoltarea limbajului și a alfabetizării, incluzând
părinții / îngrijitorii care interacționează cu aceștia, vorbesc și îi ascultă în mod regulat, în legătură
cu subiecte care îi interesează și le citesc sau citesc împreună cu ei materiale diverse și
interesante, pe suport de hârtie sau prin mijloace digitaleˮ.1. Declarația Europeană privind Dreptul
la Alfabetizare, care prezintă alfabetizarea ca fiind un drept de fundamental, evidențiază 11
condiții pentru ca dreptul fundamental la alfabetizare să fie pus în practică. Prima dintre acestea
este: „Copiii mici sunt încurajați acasă în dezvoltarea limbajului și a alfabetizării” 2.
De fapt, atenția tot mai mare pe care populația consistentă a adulților cu nivel scăzut de
calificări (care nu au abilități de bază matematice și de alfabetizare) din Europa o primește în
ultimii ani a ridicat - printre altele - problema dacă astfel de adulți slab calificați vor avea o
influență privind nivelul de alfabetizare al copiilor lor. Cercetarea, cum ar fi Programul pentru
Evaluarea Internațională a Competențelor Adulților (PIAAC) 3, a pus în lumină amploarea
problemei analfabetismului funcțional în întreaga lume și, în special, în Europa și, în
consecință, problema dacă o nouă generație de adulți slab calificați este în curs de dezvoltare.
Această ipoteză se bazează pe noțiunea de transmitere a competențelor între generații, care
poate fi contracarată prin alfabetizarea în familie.

Acest modul se concentrează, de fapt, asupra modului în care părinții, membrii familiei și ai
comunității utilizează alfabetizarea la domiciliu și în comunitățile lor. Alfabetizarea în familie
este un termen folosit pentru a descrie părinții și copiii care învață împreună. De asemenea,
cunoscută și sub numele de învățare intergenerațională și, în unele cazuri, alfabetizare
comunitară, rațiunea care stă la baza acestei noțiuni este aceea că părinții (și adulții din
comunități) sunt primii profesori ai copiilor; că mare parte din învățare are loc în afara școlii
tradiționale și că procesul de învățare durează toată viața. Activitatea de alfabetizare apare în
mod natural în timpul rutinei vieții de zi cu zi și ajută adulții și copiii să facă tot felul de
lucruri. Patrimoniul etnic, socio-economic și cultural al familiilor se reflectă în activitățile de
învățare în care se angajează. Învățarea la nivel de familie se poate aplica tuturor familiilor și
tuturor activităților de alfabetizare care se desfășoară în cadrul familiei, nu doar într-un cadru
școlar.
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Valtin, R., Bird, V., Brooks, G., Brozo, B., Clement, C., Ehmig, S., Garbe, C., De Greef, M., Hanemann, U., Hammink, K.,
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Programul de învățare pe tot parcursul vieții al Uniunii Europene, Universitatea din Koln, p. 6
2
Ibid.
3
OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills (Competențele contează: rezultate
suplimentare ale studiului privind abilitățile adulților), OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris.
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Rezultatele chestionarelor din cel de-al doilea atelier DECENT au evidențiat o lipsă de
înțelegere a noțiunii de alfabetizare în familie și a beneficiilor pe care angajamentul parental îl
are în ceea ce privește alfabetizarea copiilor, confirmând astfel importanța prezentului modul.

1.2 Analiza nevoilor cursanților/ Teste inițiale

La punerea în aplicare a modulului, este important ca instructorul să evalueze cunoștințele și
nevoile inițiale ale cursanților cu privire la tema modulului: alfabetizarea în familie.
Anexa 1 este un exemplu de test pe care instructorii îl pot prezenta cursanților la începutul
modulului, pentru a obține o imagine de ansamblu asupra nivelului lor de înțelegere a
subiectului. Această evaluare este esențială pentru a adapta experiența de formare în funcție
de nevoile cursanților.
Instructorul poate decide să editeze testul pentru a îl adapta la specificul cursanților. Același
test poate fi implementat și la sfârșitul modulului, pentru a evalua progresul și rezultatele
învățării cursanților.

1.3 Rezultatele învățării

Evaluarea nivelului de cunoștințe și înțelegere al cursanților după implementarea modulului
este un instrument util pentru estimarea realizării rezultatelor învățării.
Rezultatele învățării preconizate pentru acest modul includ:

2.

CONTEXTUL TEORETIC

Subiectul alfabetizării în familie și-a câștigat de puțin timp atenția meritată în cercetare și
elaborarea politicilor, astfel încât literatura de specialitate nu este extinsă, dar sunt
disponibile câteva studii. În anexa 3, instructorii / cursanții pot găsi un rezumat simplu al
informațiilor conținute în această secțiune, sub forma unei prezentări în PowerPoint, care ar

3

•
•

O înțelegere mai bună a noțiunii de alfabetizare în familie și a implicațiilor acesteia în
dezvoltarea cognitivă și socială a copiilor lor
O mai bună înțelegere a importanței implicării în activități educaționale cu copiii lor;
Instrumente care să introducă alfabetizarea familială în gospodăria lor și resurse
atractive și utile pentru a petrece timp de calitate cu copiii lor
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•

putea fi utilizată într-un cadru de formare (îl puteți găsi în anexa 3) sau pur și simplu
individual, ca o modalitate de recapitulare a noțiunilor.

2.1 De ce este importantă alfabetizarea în familie?

Accentul pus pe implementarea programelor și practicilor de alfabetizare în familie rezultă
din realizarea faptului că educația este un proces care durează toată viața și că un copil începe
să învețe cu mult înainte de a merge la școală. Părinții și îngrijitorii sunt deci primii și cei mai
importanți profesori ai copilului. În plus, cercetătorii au observat o corelație puternică între
alfabetizarea și niveluri cognitive ale părinților și îngrijitorilor și cele ale copiilor lor. Aceasta
inseamnă că copiii adultilor care sunt slab calificati şi analfabeți funcționali sunt condamnati
să calce pe urmele părinților lor? Sylva și colaboratorii săi 4 diferențiază între incidența a doi
factori asupra dezvoltării cognitive și alfabetizării copilului : cine sunt părinții (nivelurile
cognitive și de alfabetizare, statutul socio-economic, vârsta lor, etc.); și ceea ce fac părinții
(nivelul lor de „implicare parentalăˮ, tipul de comportament pe care îl arată copiilor, dacă îi
angajează în activități de stimulare intelectuală, etc.).
2.1.1 Cine sunt părinții …

Se pare că există un consens larg în literatura de specialitate referitoare la părinții slab
educați, cu niveluri scăzute de alfabetizare. Deși majoritatea autorilor iau în considerare
factori suplimentari, cum ar fi statutul socio-economic (SES) și contextul etnic, abilitățile
părinților sunt identificate drept principalul factor determinant.

Potrivit lui Bynner și Parsons, „copiii din familiile cu părinți la cele mai mici niveluri de
alfabetizare și abilități matematice par a fi dezavantajați substanțial în raport cu propria lor
lectură și dezvoltarea matematică față de cei cu părinți la niveluri superioare.ˮ 5 În studiul lor
privind dezvoltarea cognitivă timpurie a copiilor (copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani), De
Coulon, Meschi și Vignoles (2008) au observat că, în rândul adulților slab calificați, atunci
când părinții posedă abilități de bază în alfabetizare, impactul pozitiv asupra dezvoltării
cognitive a copiilor lor este mai important decât în rândul părinților cu studii superioare. 6
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Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., (2004), The Effective Provision of Pre-School
Education (EPPE) Project: Findings from Pre-School to end of Key-Stage 1 (Proiect eficient de educație preșcolară
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Universitatea din Oxford, Birkbeck, Universitatea din Londra, Universitatea din Nottingham, p.4
5
Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental
support initiatives to enhance early literacy development (Alfabetizarea în familie în Europa: folosirea inițiativelor de
suport parental pentru a îmbunătăți dezvoltarea timpurie a alfabetizării). London: NRDC, Institute of Education, p. 45
6
Augustin de Coulon, Elena Meschi & Anna Vignoles (2011): Parents’ skills and children’s cognitive and non‐cognitive
outcomes (Abilitățile părinților și rezultatele cognitive și non-cognitive ale copiilor), Education Economics,
DOI:10.1080/09645292.2010.511829, p. 10
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Mai mult, cine sunt părinții poate influența dezvoltarea cognitivă a copiilor lor în măsura în
care copiii tind să imite comportamentul părinților lor. De exemplu, Mol și colab. observă că
părinții care nu citesc de plăcere pot avea probleme în a-și convinge copiii să citească. 7
2.1.2 … sau ce fac părinții?

Corelația dintre nivelurile de alfabetizare ale părinților și cele ale copiilor lor înseamnă că
copiii adulților slab calificați sunt „condamnațiˮ în mod determinist la a călca pe urmele
părinților lor? Potrivit lui Sylva și colab., răspunsul este nu. Analizând impactul mediului de
învățare de acasă al copiilor înainte de a intra în școală și luând în considerare variabila
implicării părinților, au putut concluziona că „ceea ce fac părinții este mai important decât
ceea ce sunt părințiiˮ: factorul determinant pentru nivelul viitor al realizării copilului s-a
dovedit a fi calitatea relațiilor sale și a experienței de învățare în familie 8.

Indiferent de nivelul lor de alfabetizare, există, de fapt, o serie de activități simple în care
părinții se pot angaja cu copiii lor pentru a le îmbunătăți dezvoltarea cognitivă și nivelul de
alfabetizare viitor. Acestea includ pur și simplu petrecerea timpului cu copiii lor, vorbind cu ei
și ascultând răspunsurile lor, citindu-le și încurajându-i să înțeleagă ce ascultă, cântând
împreună, etc. Aceste activități naturale nu numai că ajută copilul să-și îmbunătățească
vocabularul și creativitatea, dar, contribuie, de asemenea, la creșterea sentimentului de
valoare de sine și încredere, care sunt fundamentale pentru succesul școlar.
Unele sfaturi utile cu privire la activitățile ușoare în care părinții le pot angaja împreună cu
copiii lor sunt subliniate de programul „Pregătiți pentru lecturăˮ al Bibliotecii Publice din
Toronto (TPL) 9, ele finnd împărțite în:

7

Scris:
Scrisul poate fi încurajat la o vârstă foarte fragedă, arătându-le copiilor că părinții îl
folosesc, cum ar fi la scrierea unei liste de cumpărături, a unor obsevații, etc. și
încurajându-i să deseneze și să mâzgălească cu carioci, creioane sau să picteze cu
degetele.

Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental
support initiatives to enhance early literacy development. London: NRDC, Institute of Education, p. 46
8
Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., (2004), The Effective Provision of Pre-School
Education (EPPE) Project: Findings from Pre-School to end of Key-Stage 1, Institute of Education, University of London,
University of Oxford, Birkbeck, University of London, University of Nottingham, p.1
9
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about

5

•

Vorbit:
TPL îi sfătuiește pe părinți să-și facă timp să vorbească cu copiii lor, să îi asculte, să le
laude efortul atunci când spun o poveste și să încerce să țină pasul cu toate întrebările
„de ceˮ pe care copilul le pune, pentru a-i stimula curiozitatea.
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•

•

•

•

Cântat:
Potrivit TPL, cântatul îi ajută pe copii să înțeleagă întregul sunet din cuvinte, deoarece
ritmul și melodia îi pot ajuta să pună accentul pe fiecare silabă, iar cuvintele sunt mai
ușor de reținut dacă au o melodie atașată.

Citit:
Pentru a îi face pe copii interesați de citit, părinții ar trebui să aleagă materialele de
lectură în funcție de gusturile și interesele lor. Cititul cărților împreună cu copilul este
cea mai bună metodă pentru ca părinții să le declanșeze interesul în pentru citit și
pentru a îi ajuta să-și îmbogățească vocabularul.

Joacă:
Jocurile care permit copiilor să recunoască diferite forme, cu lut sau plastilină sau
jocurile de construit, sunt foarte eficiente pentru ca aceștia să înțeleagă modul în care
literele sunt formate și cum să le recunoască.

2.2 Programe de alfabetizare în familie

Pentru a răspunde nevoilor familiilor cu părinți slab calificați, organizațiile și factorii de
decizie au dezvoltat și stabilit programe de alfabetizare a familiei care, pe de o parte, îi
încurajează pe părinți să-și îmbunătățească competențele și, pe de altă parte, îi ajută să
stimuleze la copiii lor interesul și dragostea pentru învățare.
2.2.1 Ce sunt programele de alfabetizare a familiei?

10

Schwartz, W. (June, 1999). Family Literacy Strategies to Support Children's Learning (Strategiile de alfabetizare a
familiilor pentru a sprijini învățarea copiilor). ERIC Digest. ERIC Clearinghouse on Urban Education, ericweb.tc.columbia.edu. Teacher's College, Columbia University, p. 2
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Programele de alfabetizare în familiei se bazează, în general, pe educația adulților (instruire
de bază în citit, scris, calcul, rezolvarea problemelor, în limba țării pentru părinții migranți,
atunci când este necesar); educația parentală (sprijinirea părinților pentru a-și îmbunătăți
capacitatea de a se implica activ și de a sprijini învățarea copiilor lor acasă și la școală);
educația timpurie (alfabetizare și abilități matematice timpurii)10.
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Programele de alfabetizare în familie se desfășoară, de obicei, în școli sau biblioteci locale sau
centre specifice și sunt concepute pentru a îmbunătăți alfabetizarea părinților și abilitățile lor
parentale și, în același timp, oferă copiilor (în special preșcolari) educație timpurie, care îi
ajută la dezvoltarea cognitivă și sporirea oportunităților de a funcționa cu succes în școală.

Astfel de programe au atras atenția factorilor de decizie atât în Statele Unite, cât și în Europa,
ca un instrument interesant de combatere a analfabetismului adulților și, în același timp, de a
crește oportunitățe de dezvoltare personală a copiilor cu părinți slab calificați. Astfel, apare
problema eficacității lor.
2.2.2 Eficacitatea programelor de alfabetizare în familie

După cum raportează Carpentieri și colab. (2011) în cadrul revizuirii literaturii europene cu
privire la acest subiect, exemple de programe de alfabetizare în familie din Europa s-au
dovedit a fi avut un impact pozitiv în ceea ce privește îmbunătățirea alfabetizării copiilor
printre cei provenind din familii dezavantajate 11. Mai mult decât atât, cercetările au arătat că
rezultatele pe termen lung în ceea ce privește nivelurile de alfabetizare a copiilor și, mai târziu
la vârsta adultă, asupra rezultatelor ocupării forței de muncă sunt mult mai probabile atunci
când programele de alfabetizare a familiei nu oferă doar părinților cursuri de formare a
abilităților de sprijin educațional pentru copiii lor, ci pun accent și pe abilitățile de sprijin
socio-emoțional 12.
Dovezile provenite din studii arată că rezultatele pozitive provin dintr-un număr de programe
diferite și că nu există o modalitate „corectăˮ de a implementa un program de alfabetizare a
familiei, acestea trebuie să fie adaptate nevoilor cursanților. Programele de alfabetizare în
familie reprezintă un instrument puternic care contribuie la ruperea ciclului de deprivare
intergenerațională și pot, de asemenea, stimula părinții să își îmbunătățească situația prin
căutarea unui loc de muncă 13.
Programele de alfabetizare în familie se confruntă în principal cu o problemă de durabilitate,
deoarece finanțarea este adesea pe termen scurt sau nu este suficientă. Pe baza constatărilor
lor, Carpentieri și colab. sugerează că cercetarea privind programele de alfabetizare a familiei
oferă o dovadă puternică a reușitei acesteia din urmă, nu numai în ceea ce privește
alfabetizarea copiilor, ci și într-o serie de domenii conexe, deci factorii de decizie ar trebui să
le susțină 14.

Pag.

Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental
support initiatives to enhance early literacy development (Alfabetizarea în familie în Europa: folosirea inițiativelor de
suport parental pentru a îmbunătăți dezvoltarea timpurie a alfabetizării). Londra: NRDC, Institute of Education, p. 11
12
Ibid.
13
Ivi, p. 211
14
Ivi, p.228
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3.

EXERCIȚII ȘI TESTE

Instructorii și cursanții pot utiliza următoarele activități propuse în implementarea
modulului. Fiecare instructor ar trebui să aibă libertatea de a adapta structura activităților în
funcție de nevoile și caracteristicile cursanților și de elementele practice (cum ar fi
disponibilitatea spațiilor și / sau materialelor, numărul de cursanți etc.). Același lucru se
aplică cursanților care doresc să implementeze activitățile propuse la domiciliu cu copiii lor.

Activitățile propuse în acest modul se bazează pe metode educaționale nonformale și au
obiective multiple. Dacă, pe de o parte, ele vizează o mai bună înțelegere a cursanților cu
privire la noțiunea de alfabetizare a familiei și a valorii sale, pe de altă parte, acestea pot
constitui un set de instrumente prețioase pentru a le pune în aplicare acasă ca activități făcute
împreună cu copiii lor. Nu numai copiii cursanților vor beneficia de aceste activități de
divertisment și de educație, ci și de cursanții înșiși, deoarece va fi o ocazie pentru ei de a-și
îmbunătăți propriul nivel de alfabetizare, contribuind în același timp la îmbunătățirea celui al
copiilor lor.

Mai mult, datorită chestionărilor propuse, cursanții individuali vor avea ocazia să-și testeze
propriile cunoștințe și să verifice cât de mult au învățat din modul.

3.1 Activități de energizare

Activitățile de energizare sunt exerciții deosebit de utile în cadrul unui curs de formare sau
într-o clasă. Ele constituie un instrument eficient pentru ca participanții să spargă gheața, să
se cunoască reciproc, să se simtă în largul lor și să se „energizezeˮ, râzând. Acestea ar trebui să
fie puse în aplicare la începutul unei sesiuni sau după o pauză, deoarece îmbunătățesc
nivelurile de atenție ale cursanților. Iată câteva exemple de exerciţii energizante:
3.1.1 Jocul numelor

Pag.

Cursanții și instructorul trebuie să stea într-un cerc față în față. Instructorul trebuie să înceapă
să-și spună cu voce tare numele și să îl asocieze unui simplu gest corporal (ridică o mână,
mișcă un picior, scutură capul, etc.). Apoi, în sensul acelor de ceasornic, toți membrii cercului
ar trebui să încerce să repete numele și gesturile oamenilor de dinaintea lor, precum și
numele propriu și gestul lor pentru ca următoarea persoană să le adauge la listă. Și tot așa,
până când cercul este închis.
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Acest joc energizant este un mod distractiv de a învăța numele celorlalți cursanți și este
perfect pentru un grup de oameni care se întâlnesc pentru prima dată. Este, de asemenea, un
bun exercițiu de „încălzire a creieruluiˮ, deoarece necesită concentrare și aptitudini
mnemonice.

Odată ce runda este terminată, cursanții se pot aplauda și se pot întoarce la locurile lor.
•
•

Materiale necesare: nici unul.
Timp necesar: aprox. 10 minute (în funcție de mărimea grupului)

N.B. Pentru grupuri mai mari, puteți împărți cursanții în 2 sau mai multe cercuri, ar trebui să
fie un moment distractiv de conectare, nu un exercțiu greu!
3.1.2 Cum mă vedeți?

Acest energizant este ideal pentru un grup de oameni care s-au întâlnit deja. Ei nu trebuie să
se cunoască foarte bine, se pot baza pe impresii. Este o modalitate excelentă de a stimula
creativitatea și, deseori, încrederea în sine, perfect pentru a începe o sesiune de instruire sau
un curs cu piciorul drept!

Cursanții trebuie aranjați în cerc, iar toată lumea trebuie să primească o foaie de hârtie și o
cariocă (dacă este posibil, una de altă culoare pentru fiecare participant). În primul rând,
fiecare cursant își va scrie numele în partea de sus a foii. Apoi, fiecare cursant va da foaia sa
persoanei din dreapta și va începe prima fază a exercițiului de energizare. La sfârșitul acestei
prime faze, cursanții vor fi desenat un portret al persoanei al cărei nume se află pe partea de
sus a foii: fiecare cursant va primi o foaie de la persoana din stânga sa și va trebui să deseneze
o trăsătură a feței persoanei al cărei nume se află în partea superioară a hârtiei și să o dea mai
departe până când cercul este complet. În cea de-a doua fază, cu aceeași dinamică, fiecare
cursant ar trebui să scrie pe hârtie un adjectiv pozitiv care să descrie persoana al cărei nume
se află în partea de sus a foii.
La final, fiecare cursant din cerc trebuie să primească o foaie cu portretul său și o listă de
adjective. În acest moment, cursanții se pot distra de cât de ridicol pot arăta portretele și pot
împărtăși gândurile lor despre adjective: se văd ei înșiși așa cum îi văd ceilalți?

3.2 Activități

Activitățile propuse mai jos au fost gândite cu dublă intenție. Pe de o parte, ele pot fi puse în
aplicare de către cursanți individual în familia lor, deoarece acestea sunt activități plăcute și
educative care permit părinților și copiilor să învețe împreună; pe de altă parte, ele pot fi
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Materiale necesare: hârtie și carioci colorate
Timp necesar: aprox. 15 - 20 minute (în funcție de mărimea grupului)

Pag.

•
•

implementate în cadrul unui curs sau al unei săli de clasă, unde instructorul îi va încuraja pe
cursanți să se pună în pielea copiilor lor și să le ofere astfel instrumente și idei prețioase
pentru a pune în aplicare aceleași activități sau activități similare la domiciliu .

Activitățile pot fi ajustate în funcție de scopul pe care profesorul / părintele îl consideră cel
mai potrivit.
3.2.1 Construirea unei poveşti 15

Această activitate a fost concepută pentru a îmbunătăți creativitatea copiilor și a părinților,
abilitățile de vorbire și de scriere.

Acasă, se poate face cu structura și setările cele mai potrivite pentru familie. În cadrul unui
curs, cursanții trebuie împărțiți în grupuri mici. Fiecare grup ar trebui să primească pixuri și
hârtie. Fiecare grup mic trebuie să se așeze în cerc și, fiecare, la rândul său, va spune un singur
cuvânt pentru a crea o scurtă poveste. Povestea poate fi despre orice și probabil va merge în
direcții imprevizibile. Pe măsură ce membrii grupurilor spun cuvintele, unul sau mai mulți din
grup ar trebui să le scrie (N.B. Dacă activitatea este pusă în aplicare acasă, este recomandabil
să dații această sarcină unuia dintre copii, deoarece va fi un exercițiu distractiv și util pentru
a-și îmbunătăți abilitățile de scriere). După ce fiecare grup va fi terminat povestea, un
reprezentant din fiecare grup va citi povestea lor cu voce tare către restul clasei.

Cursanții pot apoi să se angajeze într-o mică discuție despre activitate, fiind astfel încurajaţi să
reflecteze asupra scopurilor și sensului acestei activități. Le-a plăcut? Care a fost provocarea
pentru ei? Cred că o vor repeta acasă cu copiii lor?
•
•

Materiale necesare: pixuri și hârtie
Timp necesar: aprox. 30 - 40 minute (în funcție de mărimea grupului)

3.2.2 Să facem un colaj! 16

Această activitate ajută la stimularea capacității de a citi a copilului (sau chiar la simpla
recunoaștere a literelor și formelor) și a creativității lor.

Pag.

Această activitate a fost inspirată în mod liber de către “Tips for Family Literacy” (Sfaturi pentru alfabetizarea în
familie) de Margaret Eaton, reședinte al ABC Life Literacy Canada
(https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4&t=1s)
16
Această activitate a fost inspirată în mod liber de programul „Pregătiți pentru lecturăˮ al Bibliotecii Publice din
Toronto (https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/activity/craft-me-collage)
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15

Pentru această activitate, instructorul / părintele ar trebui să adune cât mai multe reviste,
ziare, broșuri (adecvate vârstei depinzând dacă activitatea este pusă în aplicare cu adulți sau
copii), foarfece, lipici, carioci și foiA3 albe.

Cursanții se pot așeza pe jos sau în jurul unei mese sau oricum preferă, cu o foaie de hârtie, o
foarfecă și baton de lipici pentru fiecare. Revistele și alte materiale tipărite trebuie puse în
mijloc și fiecare se uită prin ele și trebuie să găsească:
•
•
•
•

Literele din numele lor;
Imagini / desene care reprezintă ceva ce le place;
Imagini / desene care reprezintă ceva ce nu le place;
Orice altceva pe care profesorul / instructorul/ părintele consideră adecvat din
punct de vedere al dificultății (de exemplu, aceste trei pot fi suficiente pentru
copii mici, dar plictisitoare pentru cei mai în vârstă și / sau adulți).

Odată ce au descoperit ceea ce căutau, cursanții ar trebui să taie fotografiile și literele și să le
lipsească pe foaia de hârtie, își pot decora liber colajul cu cariocile și își pot folosi creativitatea
pentru a crea cel mai bun portret al personalității lor. După ce au terminat, vor arăta colajele
celor din grup, vor explica ceea ce au ales să prezinte și de ce.

Este întotdeauna util să împărtășiți un moment de reflecție la sfârșitul activității, pe care
instructorul îl poate modera prin a pune întrebările de mai sus: Le-a făcut plăcere? Cea fost
dificil? Credeți că o vor repeta acasă cu copiii lor?
•
•

Materiale necesare: reviste, ziare, broșuri, benzi desenate (orice material tipărit
corespunzător vârstei); foarfece, lipici, carioci, foi de hârtie A3.
Timp necesar: aprox. 40 - 50 minute (în funcție de mărimea grupului).

3.2.3 Schimbă perspectiva! 17

Această activitate poate fi un instrument util și distractiv pentru a îmbunătăți abilitățile de
creativitate, vorbire, ascultare și înțelegere.

17

Această activitate a fost inspirată în mod liber de “Fractured Fairy Tales”, ReadWriteThink
(http://www.readwritethink.org/parent-afterschool-resources/games-tools/fractured-fairy-tales-a-30186.html)
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În clasă, instructorul va cere cursanților să formeze grupuri mici de maxim 4 persoane și le va
oferi tuturor pixuri / carioci și hârtie. După formarea grupurilor, instructorul propune două
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Pentru această activitate, părinții / instructorii vor trebui să aleagă o poveste foarte cunoscută
pentru copii. În cadrul unui curs, poate fi una dintre cele clasice (Cenușăreasa, Albă ca Zăpada,
Scufița Roșie, Pinocchio, etc.), astfel încât să existe o mare probabilitate ca toată lumea să știe
cel puțin intriga, iar dacă părinții se joacă cu copiii lor, ei pot alege orice poveste pe care o
copiii lor o știu bine și le place.

sau mai multe povești din care cursanții să aleagă și citesc povestea aleasă. Apoi, tot
instructorul va atribui fiecărui grup o „schimbare de perspectivăˮ: fiecare grup va trebui să
spună povestea cu o mică diferență. Un grup ar putea să o spună din perspectiva unui alt
personaj, alt grup poate inventa un final alternativ, altul poate inversa rolurile (de exemplu,
Scufița Roșie devine rea și lupul devine eroul), etc. Instructorii pot găsi diferite modalități de a
schimba perspectiva poveștii, în funcție de numărul de grupuri. Fiecare grup va discuta și va
inventa o nouă versiune a poveștii în mod privat, vor scrie observații dacă doresc și, după ce
au terminat, vor numi un delegat al grupului care va spune versiunea lor în fața întreagii
clase.
După ce toată lumea a fost ascultată, cursanţii pot discuta şi analiza împreună, cu mediere din
partea instructorului.

În cazul părinților care încearcă activitatea la domiciliu cu copiii lor, acesta poate fi ajustată în
funcție de vârsta și nevoile copilului, puteți alege o modalitate de a reface povestea împreună
cu copilul. Lăsați copilul să conducă procesul creativ, apreciați ceea ce spune și aveți grijă să
nu vă impuneți propria părerea.
•

•

Materialele necesare: o foaie tipărită sau o carte cu povestea pentru copii, pixuri
sau carioci și hârtie.
Timp necesar: aprox. 1 oră (În funcție de mărimea grupului)

3.2.4 Casa mea ideală

Această activitate a fost concepută pentru a contribui la dezvoltarea creativității copiilor și a
conștientizării spațiale.

Ar fi util să încheiați ședința, după ce toată lumea a avut șansa de a-și prezenta casa ideală, cu
un moment de reflecție cu privire la competențe folosite în timpul acestui exercițiu, la modul
în care cursanții consideră că acesta ar putea contribui la îmbunătățirea abilităților lor și a
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Fiecare grup trebuie să-și prezinte apoi casa lor ideală către restul clasei, să-și explice
alegerile și să împărtășească comentariile și ideile cu ceilalți.
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Pentru această activitate, instructorul / părintele trebuie să aibă hârtie, carioci și o riglă.
Acesta poate fi implementat în cadrul unui curs cu mici ajustări. Instructorul va cere
cursanților să se împartă în grupuri mai mici și le va da câte o coală de hârtie pe grup, o riglă și
niște carioci. Apoi, instructorul va cere participanților să-și deseneze casa ideală. Acesta
trebuie să-i încurajeze să fie creativi și să gândească diferit! Poate vor o cameră făcută din
prăjituri? O ușă către o țară străină? O piscină? Nu există limite pentru imaginația lor! Aceștia
trebuie să discute ideile în grupuri și apoi să elaboreze un plan de amenajare a casei lor ideale,
să eticheteze camerele, să le decoreze așa cum doresc, folosind toate culorile pe care le doresc.

copiilor lor, dacă ei cred că ar fi o activitate plăcută pentru a fi făcută împreună cu copiii lor,
etc.
•
•

Materiale necesare: hârtie, carioci, o riglă.
Timp necesar: aprox. 30 minute (în funcție de mărimea grupului)

3.3 Teste

Mai ales atunci când abordați conținutul cursului sau al modulului, este important să vă testați
cu chestionare, pentru a vă asigura că noțiunile fundamentale care constituie premisa pentru
înțelegerea și implementarea corectă a modulului au fost înțelese.

Anexa 2 este un exemplu de test de autoevaluare care ar putea fi utilizată de către cursanții
individuali pentru a verifica înțelegerea conținutului modulului și pentru instructori pentru a
evalua realizarea rezultatelor învățării.

4.

MOD DE PREZENTARE CURRICULUM

18

http://www.yeu-international.org/en/non-formal-education
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Aceleași principii pot fi aplicate acasă, cu copiii. Când copiii nu primesc direct răspunsurile pe
care le caută, fiind încurajați să înțeleagă și să reflecteze singuri de către un părinte facilitator,
ei își pot dezvolta abilitățile critice și de rezolvare a problemelor într-un mod mai rapid și mai
eficient. Mai mult decât atât, în procesul de învățare, abolirea ierarhiei dintre părinte și copil,
permite copilului să se simtă ascultat și apreciat, mărind astfel sentimentul de auto-valoare și
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Metodologia recomandată pentru implementarea activităților descrise mai sus este o
abordare non-formală. Educația non-formală „este o metodologie care se traduce prin
adaptarea atentă la cursanți și practici structurate (...) care promovează dezvoltarea
personală, socială și profesională a oamenilor” 18 . Unele dintre caracteristicile acestei
metodologii includ abolirea structurii formale de predare ierarhică, atât în abstract, cât și în
concret. În abstract, instructorii nu sunt în poziție de superioritate, deoarece nu „predau”
nimic în mod strict vorbind, ci doar îi încurajează pe cursanți să învețe prin a face, a
experimenta, a reflecta, a discuta și a găsi singuri răspunsuri. Instructorul este mai degrabă un
facilitator decât un profesor. În concret, ierarhia este abolită la nivel fizic, deoarece activitățile
non formale nu pot fi realizate într-un cadru clasic centrat pe profesor, ci solicită cursanților
să stea în cerc, unde toți pot fi egali, să inclusiv facilitatorul.

curiozitate și asigurând o experiență de a învățare plăcută și plină de bucurie, în loc de una
plictisitoare și umilitoare.

În cazul specific al acestui curs, facilitatorii ar trebui să-l livreze într-un spațiu în care toți
cursanții să se simtă confortabil, unde pot să stea în un cerc, să se vadă unul pe celălalt și să se
simtă egali: între ei și cu instructorul. Expedientele educaționale, cum ar fi activitățile de
spargere a gheții și energizantele, efectuate la începutul sesiunilor, ajută cursanții să se simtă
în largul lor, ieșind din zona lor de confort și fiind mai deschiși în a crea legături cu oamenii și
a deveni vulnerabili. Instructorii nu trebuie să emită judecăți de valoare asupra a ceea ce spun
sau fac cursanții, ci să ofere tuturor același tratament și să-și asume rolul de mediator. După
fiecare activitate, este important să acordăm câteva momente reflecției și discuțiilor
individuale și de grup: cursanții își vor da astfel seama că, deși activitățile non-formale sunt
distractive și amuzante, ele au și unui scop și este important ca ei să realizeze singuri care este
acesta (cu ajutorul instructorului, când este necesar).
În tabelul următor puteți găsi o recapitulare scurtă a activităților descrise în secțiunea III.2 a
acestui modul și câteva sfaturi pentru implementarea lor:

15 - 20
minute

20 minute

Materiale

Resurse

• Jocul numelor (energizare)
Memorie, încălzirea creierului.
Sfat: începeți chiar dumneavoastră. seria și
puneți-vă în joc, va ajuta cursanții să se simtă
mai bine.

Vezi III.1

• Rezumatul conținutului pentru secțiunea II Calculator
și
(teorie)
proiector.
Cunoștințe de bază ale subiectului.
Sfat: încercați să faceți conținutul teoretic
abordabil și adecvat nivelului cursanților. Puteți
modifica prezentarea propusă pentru ca aceasta
să se potrivească nevoilor de învățare ale
cursanților dvs.

Vezi anexa 3

Hârtie
și Vezi III.1
• Cum mă vedeți? (energizare)
carioci
Creativitate, stimă de sine.
Sfat: asigurați-vă că cursanții abordează această colorate.
activitate cu mintea deschisă și o atitudine
pozitivă.
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10 - 15
minute

Activități de învățare / Sfaturi pentru instructor
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Timp
recomandat

1 oră

30 minute

Materiale

• Construirea unei povești. (activitate de Pixuri
hârtie.
învățare)
Creativitate, vorbire, scriere.
Sfat: nu limitați creativitatea copiilor dvs. /
cursanților! Primiți cu bucurie absurdul si
încurajați-i să se exprime.
• Să facem un colaj! (activitate de învățare)
Creativitate, citit, lucru manual.
Sfat: încurajați-vă copiii / cursanții să se
oprească și să se gândească puțin înainte ca să
înceapă să-și facă colajele și să facă puțină
introspecție: Cine sunt ei? Ce le place? Ce nu le
place? Ce îi definește?
Nivelul întrebărilor ar trebui să varieze în funcție
de vârstă / posibilitate.

• Schimbă perspectiva! (activitate de învățare)
Creativitate, vorbire, ascultare, înțelegere.
Sfat: deși aceasta este o activitate distractivă,
încurajați-vă copiii / cursanții să fie temeinici și
exacți: este o repovestire a poveștii, nu o
denaturare, gândiți-vă la detalii și încercați să
fiții cât mai aproape posibil de intriga inițială,
conform schimbării de perspectivă aleasă.

Resurse

și Vezi III.2

Reviste,
Vezi III.2
ziare,
broșuri,
benzi
desenate
(orice
material
tipărit
corespunză
tor
vârstei);
foarfece,
lipici,
carioci, foi
de hârtie
A3.

Foaie
Vezi III.2
tipărită sau
carte
cu
povestea
pentru
copii,
pixuri sau
carioci și
hârtie.
Hârtie,
Vezi III.2
• Casa mea ideală. (activitate de învățare)
carioci,
Creativitate, conștientizare spațială, desen.
Sfat: încurajați-i pe copii / cursanți să-și rigle.
dezlănțuiască fantezia, dar în același timp să
poziționeze elementele clar în spațiul lor ideal
(în desen).

Evaluare (pentru a verifica A se vedea anexele 1 (Testul analizei nevoilor cursanților) și 2
sporirea cunoștințelor)
(testul de autoevaluare).
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40 - 50
minute

Activități de învățare / Sfaturi pentru instructor
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Timp
recomandat
30 - 40
minute

Timp
recomandat

Activități de învățare / Sfaturi pentru instructor

Feedback și evaluare

5.

Materiale

Resurse

Este important să dați cursanților posibilitatea de a oferi
feedback cu privire la sesiunile de curs, să le permiteţi să își
evalueze experiența de învățare și rezultatele învățării.

LECTURĂ SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE ULTERIOARĂ

Literatura și resursele pe tema alfabetizării familiei sunt numeroase și ușor accesibile pe
internet. Deși este un subiect relativ recent în Europa, alfabetizarea în familie are o istorie mai
lungă în America de Nord, unde au fost implementate numeroase programe de alfabetizare a
familiei, care vizează familiile cu venituri mici și de migranți, cu scopul de a combate
analfabetismul adulților sau analfabetismul funcțional și de a oferi copiilor lor o șansă mai
bună în viitor, reducând astfel inegalitatea prin educație. Bibliotecile americane și canadiene
și centrele de alfabetizare a familiei oferă o bogăție de informații și resurse educaționale pe
această temă online.

5.2 Resurse:
Biblioteca Publică din Toronto, activități de făcut cu copiii:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do
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5.1 Informații:
Site-ul web al Centrului Național pentru Învățare a Famililor:
http://www.familieslearning.org/
Articol care rezumă concepte și resurse:
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-tosupport-family-literacy
Rețeaua de politici europene pentru alfabetizare:
http://www.eli-net.eu/
Programul Bibliotecii Publice din Toronto, Pregătiți pentru lectură:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
Despre proiectul de alfabetizare în familie din Drakensberg, Africa de
Sud: https://www.youtube.com/watch?v=8ZuWfquPM_o&t=17s
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Iată câteva linkuri care pot fi utile atât facilitatorilor care doresc să-și aprofundeze
cunoștințele despre subiect, cât și părinților care caută sfaturi și inspirație pentru activități
educaționale distractive pe care să le poată desfășura cu copiii lor:

Biblioteca Publică din Toronto, activități de făcut cu copiii, citit:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/read
Biblioteca Publică din Toronto, activități de făcut cu copiii, cântat:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/sing
Biblioteca Publică din Toronto, activități de făcut cu copiii, joacă:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/play
Biblioteca Publică din Toronto, activități de făcut cu copiii, scris:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/write
Resurse Read Write Think (citește, scrie, gândește):
http://www.readwritethink.org/search/index.html?page=1&resource_type=72

6.

ANEXE

Pag.
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Puteți regăsi anexele 1-3 în fișierele anexate.

ANEXE
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Modulul 6 – Anexa 1
Exemplu de test pentru analiza nevoilor cursanților
1. Ați auzit vreodată despre alfabetizarea în familie?
a. Da
b. Nu
2. La ce credeți că se referă alfabetizarea în familie?
a. Părinți și copii învățând împreună
b. Nivelurile de educație ale părinților
c. O familie cu niveluri scăzute de alfabetizare
d. O familie cu niveluri ridicate de alfabetizare
e. Nu știu

3. Credeți că nivelul dvs. de alfabetizare poate avea un impact asupra abilităților actuale și
viitoare ale copiilor dvs.?
a. Nu
b. Da (Vă rugăm să explicați)
………
4. Credeți că petreceți destul timp cu copiii dvs.?
a. Da
b. Nu, aș dori să petrec mai mult timp cu ei

Pag.

6. Ce fel de activități faceți cu copiii dvs. care credeți că le pot îmbunătăți educația? (mai
multe răspunsuri sunt posibile)
a. Vorbit
b. Cântat
c. Citit împreună
d. Joaca
e. Ajutor pentru teme
f. Gătit
g. Nu știu
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5. Care credeți că sunt beneficiile petrecerii timpului cu copiii? (mai multe răspunsuri
posibile)
a. Întărirea legăturii
b. Îmbunătățirea alfabetizării lor
c. A-i învăța disciplina
d. A-i cunoaște mai bine
e. Nu știu
f. Altele (Vă rugăm să specificați)
……………….

h. Altele (Vă rugăm să specificați)
…………

7. Știți ce este un program de alfabetizare a familiei?
a. Da
b. Nu

8. Ați participat vreodată la un program de alfabetizare a familiei?
a. Da
b. Nu

Pag.
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9. Ați auzit despre programe de alfabetizare a familiei din orașul / regiunea dvs.?
a. Da
b. Nu

Modulul 6 – Anexa 2
Test de autoevaluare
1. Ce este alfabetizarea în familie??
a. Alfabetizare în familie se referă la cât de mult cineva își cunoaște familia lor
b. Alfabetizarea în familie este un proces de învățare care are loc în cadrul
familiei, în care părinții și copiii învață împreună
c. Alfabetizare în familie se referă la nivelurile de alfabetizare ale părinților într-o
familie
d. Nu știu

2. Dificultățile de alfabetizare ale părinților au un impact asupra copiilor lor?
a. Da, există o corelație pozitivă între nivelurile scăzute de alfabetizare ale
părinților și dificultățile de învățare ale copiilor lor
b. Nu, atâta timp cât sunt trimiși la școală și își fac temele
c. Nu știu
3. Copiii părinților analfabeți sunt sortiți să fie analfabeți?
a. Da, deoarece există o corelație pozitivă între nivelul redus de alfabetizare al
părinților și dificultățile de învățare ale copiilor lor
b. Nu, pentru că părinții cu abilități scăzute pot stimula dragostea copiilor lor
pentru învățare prin crearea unui mediu de învățare acasă
c. Nu și dacă părinții îi pot trimite la un program de învățare după școală
d. Nu știu
4. Cum poate fi încurajată dezvoltarea cognitivă a copiilor?
a. Învățându-i să citească și să scrie
b. Jucându-ne cu ei, citindu-le, vorbind cu ei, cântând cu ei și gătind împreună cu
ei
c. Uitându-se la TV
d. Nu știu
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6. Ce este un program de alfabetizare a familiei?
a. Un program care permite părinților să-și îmbunătățească nivelurile de
alfabetizare și abilitățile parentale, îmbunătățind în același timp abilitățile
copiilor în materie de alfabetizare timpurie
b. Un program de învățare după școală
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5. Activitățile precum cântatul și jocul sunt utile pentru îmbunătățirea abilităților de
alfabetizare ale copilului?
a. Nu, sunt doar distractive
b. Da, ele ajută copilul să-și dezvolte o mulțime de abilități utile pentru
nivelurile viitoare de alfabetizare
c. Nu știu

c. O emisiune TV educațională cu și pentru familii
d. Nu știu

Pag.
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7. De ce sunt importante programele de alfabetizare în familie?
a. Deoarece reprezintă un instrument eficient pentru factorii de decizie politică
de a aborda analfabetismul printre adulți și între generații
b. Pentru că ajută copiii cu temele lor
c. Pentru că instruiesc familiile
d. Nu știu

Modulul 6: Alfabetizarea în familie

Ce este alfabetizarea în familie?
• Părinți și copii învățând
împreună;
• Adulții sunt primii și cei mai
importanți profesori ai copiilor
înainte de școală;
• Activități de alfabetizare
acasă.

De ce este alfabetizarea în familie importantă?
• Corelația dintre nivelurile de
alfabetizare ale părinților și
dezvoltarea copiilor lor;
• Alfabetizarea în familie ca
modalitate de a întrerupe
transmiterea intergenerațională
a dificultăților.

Cine sunt părinții…
• Abilitățile scăzute ale părinților
influențează în mod negativ dezvoltarea
cognitivă timpurie a copiilor;
• Copiii au tendința de a-și imita părinții
(de exemplu, dacă nu își văd părinții
citind de plăcere, va fi cu atât mai puțin
probabil ca ei să citească de plăcere).

… sau ce fac părinții?
• În ciuda corelației, există lucruri pe
care și părinții cu nivel scăzut de
calificare le pot face pentru a
îmbunătăți dezvoltarea cognitivă a
copiilor lor;
• Cântatul, joaca, cititul, scrisul și
vorbitul sunt modalități ușoare de a
stimula un copil și de a-i îmbunătăți
viitorul nivel de alfabetizare.

Programe de alfabetizare a familiei
• Îmbunătățirea abilităților de
alfabetizare și parentale ale părinților
+ îmbunătățirea dezvoltării cognitive a
copiilor și a plăcerii de a învăța;
• Studiile demonstrează că au un
impact pozitiv atât asupra copiilor, cât
și asupra părinților.
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