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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: 

• 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. 

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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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 

Înțelegerea este una dintre cele cinci componente cheie ale instrucțiunilor esențiale ale citirii 
(Sursa: http://www.readingrockets.org/article):  

• 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 

http://www.readingrockets.org/article
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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. 

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.   

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. 

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).  

https://www.universalclass.com/articles


                                                                                                                                                                        

             

Pa
gi

na
 6 

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. 

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. 

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. 

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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suplimentare. Realizarea scopurilor pe care le-au stabilit pentru ei înșiși permite adulților să-
și 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-of-
reading/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. 

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. 

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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• 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-W-
Lˮ 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: 

• 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? 

 

2.3. 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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• Harta povestirii 

 
 

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: 

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 

Cadru 
Când şi unde are loc povestea 

(acestea se pot schimba pe 
parcursul povestirii). 

Harta 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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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 

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. 

Textul informativ folosește adesea una dintre cele cinci structuri de text comune ca principiu 
de organizare: 

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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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)  Titlu: Stonehenge 

 

 

Există trei etape în procesul K-W-L (Ogle, 1986): 

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-W-
L. 

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. 

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. 

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? 
 

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. 

Categoriile de informații la care mă aștept să fie utilizate 
 

Scopul monumentului Stonehenge 
Istoria monumentului Stonehenge 
Structura monumentului Stonehenge 
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CEO 

Echipa 
financiară 

Director 
financiar 

Asistent de 
manager 

Personal 

Echipa tehnică 

Director 
tehnic 

Asistent de 
manager 

Personal 

Echipa de 
resurse umane 

Director de 
resurse umane 

Asistent de 
manager 

Personal 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Tabele care compară și diferenţiază date 

Categorie plan Cât plătește 
compania de 

asigurări 

Cât plătești tu 

Bronz 60% 40% 

Argint 70% 30% 

Aur 80% 20% 

Platină 90% 10% 
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o Diagrame temporare care reprezintă ordinea evenimentelor 

 
 

o Diagrame care reprezintă etapele unui proces 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

„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.  

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: 

• O modalitate distractivă de a învăța numele celorlalți cursanți, perfectă pentru un grup 

Ou 

Mormoloc Broască 

mică 

Broască 
adultă 

Ciclul de viață 
al unei broaște 

Privești 
meniul 

  Salata e 
inclusă? Foarte 

foame? 
Comandă 

antreu 

Nu
Nu 

Nu 

Comandă 
aperitiv 

Alege sosul 
pentru salată 

Da Da 
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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  

 

Timp 
recomandat 

Activități de învățare / Sfaturi pentru  
instructori 

Materiale Resurse 

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. 

Un mesaj 
de bun 
venit pe 
flipchart 
 
Carioci 
pentru 
flipchart 
 

Exercițiul de 
spargere a 
gheții descris în  
capitolul 3 

45 min • Test inițial  Foi de test 
pentru toți 
cursanții 
(nu 
includeți 
foaia de 
răspuns) 

Modulul 2-
Anexa 1-Test 
inițial 

30 min • Importanța înțelegerii citirii Video-
proiector 

Modulul 2-
Anexa 9 - 
Prezentare în 
Power Point  
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Timp 
recomandat 

Activități de învățare / Sfaturi pentru  
instructori 

Materiale Resurse 

240 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. 

Modulul 2-
Anexa 6 
exemplare
pentru toți 
cursanții 
 
Foi pentru 
flipchart  
 
Carioci 
 

Modulul 2-
Anexa 6 - 
Exemplu de 
hartă a 
povestirii 

60 min • Principiul de organizare pentru cauză și 
efect: 
o Introduceți principiul de organizare 

pentru cauză și efect 
o Efectuați exercițiile din Modulul 2-

Anexa 5 

Modulul 2-
Anexa 5-
copii 
pentru toți 
cursanții 
(nu 
includeți 
foaia de 
răspuns) 

Modulul 2-
Anexa 5- Cauză 
- Efect: 
Exemple 

120 min • 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. 

Copii ale 
textului 
selectat 
pentru toți 
cursanții 

Exemplul de 
diagramă KWL 
din capitolul 
2.4. 
 
Un text potrivit 
pentru 
diagrama KWL  
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Timp 
recomandat 

Activități de învățare / Sfaturi pentru  
instructori 

Materiale Resurse 

120 min • 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. 

Copii ale 
exemplelor 
ce vor fi 
folosite pe 
parcursul 
exercițiului 
cu grupuri 
mici.  

Organizatoare 
grafice în 
capitolul 2.4. 
 
Exemple ce vor 
fi folosite pe 
parcursul 
exercițiului cu 
grupuri mici. 

120 min • 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. 

Copii ale 
textului ce 
va fi folosit 
pentru 
exercițiul 
de 
vizualizare 
pentru toți 
cursanții 

Modulul 2-
Anexa 4 -
Vizualizarea 
 
Texte pentru 
exercițiul de 
vizualizare 

60 min • Strategii generale pentru  înțelegerea 
citirii: 
o Prezentați strategii diferite din 

capitolul 2.2. și revizuiți toate 
subiectele discutate în timpul 
cursului 

Copii ale 
prezentării
pentru toți 
cursanții 

Prezentare PPT 
despre 
strategiile 
generale 
pentru  
înțelegerea 
citirii 

Evaluare (pentru a verifica 
cunoștințelor acumulate) 

Realizaţi o evaluare folosind "Modulul 2 - Anexa 8 - Test de 
evaluare a modulului" 

Feedback de la cursanți Cereți cursanților să completeze chestionarul de feedback 

5. LECTURA SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTAREA ULTERIOARĂ 
 

• Declarația europeană a dreptului la alfabetizare (versiunea completă în limba engleză) 
- http://www.eli-
net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right
_to_Literacy2.pdf 

• Declarația europeană a dreptului la alfabetizare (versiunea scurtă în limba 

http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right_to_Literacy2.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right_to_Literacy2.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right_to_Literacy2.pdf
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engleză)  http://www.eli-
net.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-english-

language-learners 
 

6. ANEXE 
 
• 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 

 

http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.pdf
http://www.eli-net.eu/about-us/literacy-declaration/
http://www.literacyconnections.com/whatiscomprehension-php/
http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-english-language-learners
http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-english-language-learners
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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 

Există multe surse alternative de energie: energia eoliană, energia solară, energia geotermală 
și energia hidroelectrică sunt câteva exemple. 

 

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. 

 

https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets
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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. 

 

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. 

 

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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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. 

 

 
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 _______________________________________________________________________________________________ 

eficient ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: 
http://theearthproject.com/
renewable-energy-sources-
101/ 
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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 

 b. energia solară 

 c. energia geotermală 

 d. energia hidroelectrică 

 e. toate cele de mai sus 
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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? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

 

 

 

 

 

Energia hidroelectrică 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                        

             

Pa
gi

na
 7 

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. 

3. Citiți textul pentru avantajele și dezavantajele fiecărei surse de energie, astfel încât tabelul 
să poată fi completat cu exactitate. 
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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. 

   
 

Evaluare 

Sinteză 

Analiză 

Aplicare 

Înțelegere 

Cunoaștere 

Creare 

Evaluare 

Analiza 

Aplicare 

Înțelegere 

Memorare 

Fig. 1 Fig. 2 
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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). 

Mai jos, regăsiți o prezentare sintetică a taxonomiei lui Bloom: 
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 Cunoştinţe 

(aflarea) 

 

Comprehensiunea 

(înţelegerea) 

Aplicarea 

(folosirea 
cunoştinţelor) 

Analiza 

(descompunerea a 
ceea ce știi) 

Sinteza 

(alăturarea 
lucrurilor în mod 
diferit) 

Evaluarea 

(judecarea 
rezultatelor) 

Definiția lui 
Bloom 

Amintiți-vă 
informații aflate 
anterior 

 

Demonstrarea și 
înțelegerea faptelor 

Aplicați 
cunoștințele la 
situații reale 

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

Compilați ideile 
componentelor 
într-un întreg nou 
sau propuneți 
soluții alternative 

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

Abilități 
observate și 
afișate 

Observarea și 
evocarea 
informațiilor. 

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

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. 

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

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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 Cunoştinţe 

(aflarea) 

 

Comprehensiunea 

(înţelegerea) 

Aplicarea 

(folosirea 
cunoştinţelor) 

Analiza 

(descompunerea a 
ceea ce știi) 

Sinteza 

(alăturarea 
lucrurilor în mod 
diferit) 

Evaluarea 

(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 

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

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? 

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

Activități și 
produse 
posibile 

Completați o 
cronologie 

Repovestiți o 
poveste 

Faceți un acrostih 

Un profil al 
poveștii 

O listă de 
informații 

O diagramă a 

Repovestiți în 
propriile cuvinte 

Ilustrați ideea 
principală 

Rezumat 

O fâșie de desene 
animate 

Un colaj 

O diagramă / un 
grafic 

Faceți un album de 
însemnări 

Creați un joc de 
recapitulare 

Construiți un model 

O hartă 

Un set de 
instrucțiuni 

Un puzzle 

Creați un 
chestionar 

Construiți un grafic 

Creați o piesă 

Un puzzle 

Un tabel 

Un raport 

Creați un produs 
nou 

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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 Cunoştinţe 

(aflarea) 

 

Comprehensiunea 

(înţelegerea) 

Aplicarea 

(folosirea 
cunoştinţelor) 

Analiza 

(descompunerea a 
ceea ce știi) 

Sinteza 

(alăturarea 
lucrurilor în mod 
diferit) 

Evaluarea 

(judecarea 
rezultatelor) 

faptelor 

Folosiți Cărți, diagrame, 
filme, CD-uri, 
modele, 
evenimente, mass-
media 

Desene animate, 
tendințe, tabele, 
consecințe, grafice 

Ilustrații, sculptură, 
modele, jurnal, 
fotografii, colecții 

Raport, sondaj, 
grafic, diagramă, 
tabel, chestionar 

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

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

Adaptat după: Hawker Brownlow Education. (____). Teaching thinking skills in the primary years. Hawker Brownlow: Australia. 

Bloom, B. (1956, 1964). Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longmans Green. 
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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 

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

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. 

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. 

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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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. 

Există multe alte personalități care nu au lăsat dislexia să stea în calea succesului lor, printre 
care: 

• 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 

https://www.dyslexia.com/famous/mohammad-ali/
https://www.dyslexia.com/famous/cher/
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• Cercetători științifici: Michael Faraday, Pierre Curie 
• Scriitori: Agatha Christie, F. Scott Fitzgerald, Gustave Flaubert, Hans Christian 

Andersen, William Butler Yeats 

Surse: 

• 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  

https://www.dyslexia.com/famous/agatha-christie/
https://www.dyslexia.com/famous/f-scott-fitzgerald/
https://www.dyslexia.com/famous/gustave-flaubert/
https://www.dyslexia.com/famous/hans-christian-andersen/
https://www.dyslexia.com/famous/hans-christian-andersen/
https://www.dyslexia.com/famous/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 … 

 

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

5.  

6.  
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RĂSPUNSURI 
1. Furie 
2. Dezgust 
3. Frică 
4. Bucurie 
5. Tristețe 
6. Surpriză 
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Cauză: 

Fereastra a 
fost deschisă 

Efect: 

Aerul rece a 
intrat în casă 

MODULUL 2 – ANEXA 5. EXEMPLE DE CAUZĂ - EFECT 

Exemplu  

 

 

 

 

Exercițiul 1. Potriviți cauza cu efectul: 

Cauză Efect 

1. Mașina a trecut pe roșu. _______ A. Caii erau însetați. 

2. Ben a stat treaz până târziu. _______ B. Ea a cazut. 

3. Elevii au fost liniștiți în clasă. _______ C. Ei i-a fost foame la prânz. 

4. A plouat. _______ D. El a fost somnoros a doua zi. 

5. Lidia a sărit peste micul dejun. _______ E. S-a revărsat când a dat în clocot. 

6. Era cald afară. _______ F. Toată lumea a râs. 

7. Pantofii Luciei nu au fost legați. _______ G. S-a scufundat. 

8. Barca a avut o scurgere. _______ H. Chris s-a udat. 

9. Cățelușul alerga după propria coadă. _______ I. Profesorul le-a dat un premiu. 

10. În oală era prea multă apă. _______ J. O altă mașină a lovit-o. 

 

Exercițiul 2. Citiți cu atenție următorul text și rezolvați exercițiul. 

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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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 

Vulcanul erupe 

Pietre și cenușă sunt aruncate în 
aer. 

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. 

5. Cauză: ____________________________________________________________________________ 

Efect: Trenul a sosit cu întârziere. 

6. Cauză: ____________________________________________________________________________ 

Efect: Josh a câștigat concursul de silabisire. 
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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. 

2. Ben a stat treaz până târziu. ___D____ B. Ea a cazut. 

3. Elevii au fost liniștiți în clasă. ___I____ C. Ei i-a fost foame la prânz. 

4. A plouat. ___H____ D. El a fost somnoros a doua zi. 

5. Lidia a sărit peste micul dejun. ___C____ E. S-a revărsat când a dat în clocot. 

6. Era cald afară. ___A____ F. Toată lumea a râs. 

7. Pantofii Luciei nu au fost legați. ___B____ G. S-a scufundat. 

8. Barca a avut o scurgere . ___G____ H. Chris s-a udat. 

9. Cățelușul alerga după propria coadă. ___F____ I. Profesorul le-a dat un premiu. 

10. În oală era prea multă apă. ___E____ J. O altă mașină a lovit-o. 

 

 

Exercițiul 2.  

Cauză Efecte 

Volcanul erupe 

Pietre și cenușă sunt aruncate în aer. 

Lava fierbinte, topită tâșnește afară. 

Caii sunt omorâți. 
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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.________________________ 

Efect: Clara a râs tare. 
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MODULUL 2 – ANEXA 6. EXEMPLE DE HARTĂ A POVESTIRII 
 
 

 
 
  

Cadru 
 
 

Odată ca niciodată 
O casă în pădure 

Harta povestirii  Titlu: Goldilocks și cei trei urși 

Personaje 
 

Goldilocks 
Tata urs 

Mama urs 
Puiul de urs 

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 
 

Trebuie să respectați proprietatea altora. 
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Cadru 
Când și unde are loc 

povestea (acestea se pot 
schimba pe parcursul 

povestirii).. 

Harta povestirii  Titlu: ________________________________ 

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? 

Morala 
Sensul mai larg sau importanța, morala, acel „și 

ce?ˮ. 
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Cadru 

Harta povestirii  Titlu: ________________________________ 

Personaje 
 

Intriga 

Desfăsurarea acțiunii (momente importante) 
 

Deznodământ 
 

Morala 
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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 
pe Iepure?    

____________________________________________________________________________________________________________ 
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RĂSPUNSURI 
Răspunsurile cursanților vor varia. Exemple de răspunsuri corecte: 

1.  Numiți cauza: Alice se simțea somnoroasă. 

2. Numiți efectul: S-a ridicat în picioare. 

3.  Numiți cauza: „Ardea de curiozitateˮ. 
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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: 

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. 
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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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____________________________________________________________________________________________________________ 
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RĂSPUNSURI 

 

Răspunsurile reale vor varia. Exemplu de răspuns corect: 

 

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. 

 



                                                                                                                                                                        

             

Pa
gi

na
 1 

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? 

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! 

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. 

https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets


                                                                                                                                                                        

             

Pa
gi

na
 2 

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. 

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. 

Puterea electrică poate fi generată din oceane utilizând puterea mareelor, puterea valurilor, 
conversia termică oceanică, curenții oceanici, vânturile oceanice și salinitatea. 

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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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.) 

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  
• secvențierea  
• extragerea concluziilor 
• compararea și confruntarea 
• autochestionarea  
• rezolvarea problemelor  
• conexiunea cu cunoștințele 

anterioare  
 
 

• distingerea între fapt și 
opinie  

• găsirea ideii principale, a 
faptelor importante și a 
detaliilor ajutătoare  

• cunoașterea strategiilor 
specifice de înțelegere 



Strategii de citire 
Anticipează 

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

continuare 

Imaginează-ți oamenii, locurile 
și evenimentele descrise 

Fă conexiuni 

Fă conexiuni între ce citești, 
alte texte și lumea reală 

Vizualizează 

Pune întrebări 

Pune întrebări despre 
materialul pe care îl citești 

Clarifică 

Investighează. Identifică punctele 
principale și fă un rezumat. 

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) 

  
  

L 
Ce am 
aflat 

(Learned=
aflat) 

  

Categoriile de 
informații la care mă 
aștept să fie utilizate 



Categorii și ierarhii 

Organizatoare grafice 
CEO 

Echipa 
financiară 

Director 
financiar 

Asistent de 
manager 

Personal 

Echipa tehnică 

Director 
tehnic 

Asistent de 
manager 

Personal 

Echipa de 
resurse umane 

Director de 
resurse umane 

Asistent de 
manager 

Personal 



Organizatoare grafice 

Diagrame ordonate după timp 

Compararea și 
contrastarea 
 datelor 

Categorie plan Cât plătește 
compania de 

asigurări 

Cât plătești tu 

Bronz 60% 40% 

Argint 70% 30% 

Aur 80% 20% 

Platină 90% 10% 



Organizatoare grafice 

Privești 
meniul     

Salata e 
inclusă? 

  

Foarte 
foame? 

  

Comandă 
antreu 

Nu Nu 

Comandă 
aperitiv 

Alege sosul 
pentru salată 

Da Da 

Diagrame - etapele unui proces 



Vizualizarea 

Broasca 

            a țopăit 

în clădire 

când ușile s-au deschis. 

broască 

  

 



Strategii de citire 
Anticipează 

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

continuare 
 

Imaginează-ți oamenii, locurile 
și evenimentele descrise 

Fă conexiuni 

Fă conexiuni între ce citești, 
alte texte și lumea reală 

Vizualizează 

Pune întrebări 

Pune-ți întrebări despre 
materialul pe care îl citești 

Clarifică 

Investighează. Identifică punctele 
principale și fă un rezumat. 

Evaluează 

Judecă povestea și acțiunile 
personajelor. 
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