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COMPETENŢE DE BAZĂ
În ultimii ani, în majoritatea ţărilor europene, chestiunile legate de competenţele de bază ale muncitorilor au reuşit , în
mod deosebit, să atragă atenţia, în special în ceea ce priveşte „literaţia funcţională” şi „numeraţia funcţională”. Acestea
sunt definite ca: abilitatea de a citi, a scrie şi a vorbi într-o anumită limbă şi, totodată, de a avea noţiuni de matematică
la un nivel care să le permită să îndeplinească activităţi zilnice specifice, la locul de muncă şi în societate, în general.
Curicula de faţă este destinată tuturor celor implicaţi în educaţia adulţilor. Este alcătuită din module distincte, flexibile,
ce permit adaptarea la condiţiile specifice fiecărui curs (durată, numărul de participanţi, domeniu etc.), capitolele
oferind informaţii despre grupul ţintă, literaţie, numeraţie, abilităţile de comunicare şi sociale.
Scopul principal al acesteia este de a oferi suport în formarea competenţelor de bază ale muncitorilor slab calificaţi din
domeniul medical, în sensul îmbunătăţirii abilităţilor lor de scriere, citire şi socotire (calcule aritmetice, unităţi de
măsură, înţelegere a textelor etc.). De asemenea, nu este neglijată importanţa abilităţilor de comunicare şi a celor sociale
cerute în domeniul de referinţă.

LITERAŢIA ŞI ÎNGRIJIREA PACIENŢILOR: NOŢIUNI DIDACTICE
Obiectivele învăţării – Modulul 1: Dezvoltarea unei relaţii cu pacienţii, clădirea
încrederii acestora în nivelul serviciilor furnizate
•

Reasiguraţi-vă pacienţii că faceţi tot posibilul pentru a vă îndeplini angajamentele pe care şi le-a luat
organizaţia faţă de ei

•

Răspundeţi prompt solicitărilor

•

Organizaţi-vă timpul afectat fiecărui pacient în conformitate cu regulamentul organizaţiei din care faceţi parte

•

Comunicaţi cu pacienţii într-un mod care să le dea încredere în instituţia pentru care lucraţi

Metodele prin care pot fi atinse obiectivele de mai sus trebuie să se bazeze pe următoarele:
•

Vorbirea – a comunica informaţii, idei şi opinii în mod clar şi detaliat, adaptând discursul interlocutorului,
mediului, scopului şi situaţiei concrete

•

Citirea - obţinerea informaţiilor din surse diferite

Obiectivele învăţării – Modulul 2: Veniţi în întâmpinarea nevoilor şi aşteptărilor
pacienţilor
•

Identificaţi situaţiile în care ar putea exista un conflict de interese între nevoile pacienţilor şi instituţia pentru
care lucraţi;

•

Acţionaţi în cea mai rezonabilă manieră pentru a minimiza diferenţa dintre dorinţele şi aşteptările pacientului şi
produsele sau serviciile oferite de organizaţia din care faceţi parte;

•

Rămâneţi în limita competenţei dv. pentru a respecta deopotrivă cerinţele organizaţiei şi ale pacienţilor;

•

Implicaţi-vă efectiv, alături de colegi, în rezolvarea eventualelor divergenţe ce pot apărea în relaţia cu pacienţii.

Metodele prin care pot fi atinse obiectivele de mai sus trebuie să se bazeze pe următoarele:
•
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Angajarea în discuţii - cu una sau mai multe persoane, în situaţii diferite, contribuind efectiv la oferirea de
soluţii în relaţie cu scopul şi subiectul acesteia;

•

Citirea – şi obţinerea informaţiilor din surse diverse, de variate lungimi ale textului şi cantitate diferită a
informaţiei;

•

Vorbirea – a comunica informaţii, idei şi opinii în mod clar şi detaliat, adaptând discursul interlocutorului,
mediului, scopului şi situaţiei concrete;

•

Descrierea – unei activităţi practice, a unei probleme sau sarcini, utilizând limbajul matematic, pentru a mări
gradul de înţelegere şi de selectare a celei mai potrivite metode de a duce la bun sfârşit o activitate reală.

Obiectivele învăţării – Modulul 3: Dezvoltaţi o relaţie de legătură între pacienţi şi
instituţie
•

identificaţi noi modalităţi de a vă ajuta pacienţii, pe baza reacţiei lor la acţiunile dumneavoastră

•

discutaţi cu pacienţii dumneavoastră despre nivelul aşteptărilor lor, şi comparaţi-le cu ceea ce oferă instituţia
pentru care lucraţi, prin dv.

•

discutaţi şi cu colegii despre ceea ce v-au spus pacienţii

•

oferiţi-vă ajutorul pacienţilor dv. dacă au întrebări sau comentarii legate de produsele şi serviciile organizaţiei
pentru care lucraţi

Metodele prin care pot fi atinse obiectivele de mai sus trebuie să se bazeze pe următoarele:
•

Ascultarea şi răspunsul oral, incluzând informaţii în propoziţii dezvoltate, oferirea explicaţiilor detaliate şi a
instrucţiunilor în trepte, de lungimi diferite, adaptând răspunsul interlocutorului, mediului şi contextului;

•

Prezentarea şi explicarea clară a rezultatelor, folosind cele mai potrivite formate (numerice, grafice sau scrise)
scopului şi interlocutorului;

•

Citirea şi înţelegerea informaţiilor matematice folosite în scopuri diferite; selectarea şi compararea,
individuală, a informaţiilor relevante din diverse tipuri de materiale (grafice, numerice, texte scrise etc);

•

Vorbirea – a comunica informaţii, idei şi opinii în mod clar şi detaliat, adaptând discursul interlocutorului,
mediului, scopului şi situaţiei concrete.

LITERAŢIA ŞI PLANUL DE ÎNGRIJIRE: NOŢIUNI DIDACTICE
Obiectivele învăţării – Modulul 1: Citirea şi scrierea planurilor de îngrijire,
comunicarea cu ceilalţi, pregătirea rapoartelor şi întocmirea dosarelor
•

completarea dosarelor, ce trebuie păstrate conform instrucţiunilor – citeţ, cu exactitate şi la timp

•

completarea tuturor rapoartele în mod corect, citeţ, fără omisiuni din conţinut

•

întocmirea rapoartelor conform dispoziţiilor interne sau prin completarea formularelor tip

•

obţinerea informaţiei dorite şi evaluarea corectitudinii acesteia

Metodele prin care pot fi atinse obiectivele de mai sus trebuie să se bazeze pe următoarele:
•

Ascultarea şi răspunsul oral, incluzând informaţii în propoziţii dezvoltate, oferirea explicaţiilor detaliate şi a
instrucţiunilor în trepte, de lungimi diferite, adaptând răspunsul interlocutorului, mediului şi contextului.

•

Citirea – şi obţinerea informaţiilor din surse diverse, de variate lungimi ale textului şi cantitate diferită a
informaţiei;

3

•

Scrierea – pentru a comunica informaţii, idei şi opinii în mod clar şi eficient, utilizând formatul şi stilul adecvat
scopului, conţinutului şi destinatarului.

Obiectivele învăţării – Modulul 2: Comunicarea cu colegii
•

luaţi parte la activităţile celorlalţi colegi fără a interfera în mod nepotrivit;

•

instrucţiunile primite sunt corect interpretate şi apoi îndeplinite;

•

sarcinile şi îndatoririle detaliate în Contractul de muncă (fişa postului) sau alte instrucţiuni scrise sunt
identificate, clarificate sau obţinute cu precizie, după caz;

•

instrucţiunile orale către o terţă parte sunt transmise într-o manieră potrivită, pe un ton adecvat, asigurându-vă
că acesta a înţeles cele transmise;

•

colegii – ceilalţi membri ai echipei, sunt ajutaţi pentru a-şi spori eficienţa.

Metodele prin care pot fi atinse obiectivele de mai sus trebuie să se bazeze pe următoarele:
•

Ascultarea şi răspunsul oral, incluzând informaţii în propoziţii dezvoltate, oferirea explicaţiilor detaliate şi a
instrucţiunilor în trepte, de lungimi diferite, adaptând răspunsul interlocutorului, mediului şi contextului;

•

Citirea – şi obţinerea informaţiilor din surse diverse, de variate lungimi ale textului şi cantitate diferită a
informaţiei;

•

Vorbirea – a comunica informaţii, idei şi opinii în mod clar şi detaliat, adaptând discursul interlocutorului,
mediului, scopului şi situaţiei concrete.

Obiectivele învăţării – Modulul 3: Apeluri telefonice primite sau date
•

la telefon se răspunde prompt, clar şi întrebuinţând un vocabular adecvat;

•

răspunsul dat interlocutorului va fi politicos; cel care a apelat va fi transferat interiorului potrivit sau i se va
prelua corect mesajul şi I se va transmite destinatarului;

•

eventualele defecţiuni ale aparatului telefonic sunt imediat semnalate;

•

celor care sună li se oferă doar acele informaţii pentru care le cer;

•

cei care sună sunt corect identificaţi şi se stabileşte în mod clar care este motivul apelului telefonic;

•

numerele exterioare vor fi corect obţinute.

Metodele prin care pot fi atinse obiectivele de mai sus trebuie să se bazeze pe următoarele:

4

•

Ascultarea şi răspunsul oral, incluzând informaţii în propoziţii dezvoltate, oferirea explicaţiilor detaliate şi a
instrucţiunilor în trepte, de lungimi diferite, adaptând răspunsul interlocutorului, mediului şi contextului;

•

Citirea – obţinerea informaţiilor din diferite surse;

•

Vorbirea – a comunica informaţii, idei şi opinii în mod clar şi detaliat, adaptând discursul interlocutorului,
mediului, scopului şi situaţiei concrete.

SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ ÎN MUNCĂ: NOŢIUNI DIDACTICE
Obiectivele învăţării – Modulul 1: Proceduri pentru asigurarea protecţiei muncii
•

întocmiţi un plan de prezentare a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă (SSM) care să conţină nevoi
relevante pentru locul dv. de muncă;

•

identificaţi care sunt acele persoane cărora trebuie să le raportaţi accidentele, riscurile de producere a acestora,
şi persoana responsabilă de prim-ajutor;

•

prezentaţi proceduri de SSM, ce corespund din punct de vedere legal, potrivite tipului de muncă pe care îl
efectuaţi;

•

formulaţi măsuri clare pentru a verifica eficienţa procedurilor SSM la locul de muncă;

•

stabiliţi obiective reale pentru a asigura securitatea tuturor persoanelor de la locul de muncă;

•

propuneţi metode de înregistrare a măsurilor de SSM specifice locului dumneavoastră de muncă;

•

comunicaţi-le procedurile de SSM tuturor celor de la locul de muncă într-o manieră profesională şi politicoasă.

Metodele prin care pot fi atinse obiectivele de mai sus trebuie să se bazeze pe următoarele:
•

Angajarea în discuţii - cu una sau mai multe persoane, în situaţii diferite, contribuind efectiv la oferirea de
soluţii în relaţie cu scopul şi subiectul acesteia;

•

Citirea – şi obţinerea informaţiilor din surse diverse, de variate lungimi ale textului şi cantitate diferită a
informaţiei;

•

Citirea şi înţelegerea corectă a diferite tipuri de texte, individual

•

Vorbirea – pentru a comunica informaţii, idei şi opinii, adaptând discursul şi conţinutul în funcţie de ascultător
şi mediu;

•

Vorbirea – a comunica informaţii, idei şi opinii în mod clar şi detaliat, adaptând discursul interlocutorului,
mediului, scopului şi situaţiei concrete;

•

Scrierea – pentru a comunica informaţii, idei şi opinii în mod clar şi eficient, utilizând formatul şi stilul adecvat
scopului, conţinutului şi destinatarului.

Obiectivele învăţării – Modulul 2: Revizuirea eficacităţii procedurilor SSM la propriul
loc de muncă
•

revizuiţi rapoartele şi fişele de SSM de la locul de muncă, pentru a putea aduce îmbunătăţiri procedurilor de
securitate şi sănătate în muncă;

•

identificaţi, la locul de muncă, neconformităţi cu procedurile de sănătate şi securitate în muncă;

•

identificaţi neconformităţi cu legislaţia ce pot afecta practicile curente la locul de muncă;

•

sesizaţi tuturor, cu promptitudine, neregulile constatate;

•

cereţi persoanelor cu care lucraţi feedback despre implementarea procedurilor de SSM;

•

alcătuiţi un set de măsuri corective a procedurilor de SSM;

•

căutaţi şi obţineţi informaţii suplimentare şi sfaturi din surse demne de încredere;

•

întocmiţi un raport în care să prezentaţi detaliat opiniile şi propunerile dumneavoastră de îmbunătăţire a
procedurilor SSM.

Metodele prin care pot fi atinse obiectivele de mai sus trebuie să se bazeze pe următoarele:
•

Angajarea în discuţii - cu una sau mai multe persoane, în situaţii diferite, contribuind efectiv la oferirea de
soluţii în relaţie cu scopul şi subiectul acesteia;

•

Citirea – şi obţinerea informaţiilor din surse diverse, de variate lungimi ale textului şi cantitate diferită a
informaţiei;

•

Vorbirea – a comunica informaţii, idei şi opinii în mod clar şi detaliat, adaptând discursul interlocutorului,
mediului, scopului şi situaţiei concrete

•

Scrierea – pentru a comunica informaţii, idei şi opinii în mod clar şi eficient, utilizând formatul şi stilul adecvat
scopului, conţinutului şi destinatarului.

ABILITĂŢI SOCIALE: NOŢIUNI DIDACTICE
Obiectivele învăţării – Modulul 1: Auto-cunoaşterea
•

îmbogăţiţi-vă propriile cunoştinţe prin evaluare comparativă, în diferite teme de discuţie;

•

dezbateţi şi discutaţi diferite subiecte, pentru învăţa să daţi formă gândurilor, a vă apăra opiniile, şi a vă folosi
de ascultarea activă în urmărirea discursului unor “creatori de opinie”;

•

observaţi lumea exterioară ca fază pregătitoare a auto-evaluării;

•

învăţaţi să vă cunoaşteţi mai bine – ce abilităţi aveţi, ce atitudine, ce părţi ar trebui îmbunătăţite.

Obiectivele învăţării – Modulul 2: Managementul timpului şi al echipei
Organizaţi-vă timpul şi activităţile desfăşurate astfel încât să vă puteţi termina treaba la timp!
•

discutaţi cu persoana responsabilă despre cerinţele speciale de care trebuie să ţineţi cont în relaţia cu cei din
jurul dumneavoastră;

•

completaţi rapoartele şi dosarele respectând clauza de confidenţialitate şi în conformitate cu prevederile legale
şi organizaţionale;

•

stabiliţi, împreună cu persoana răspunzătoare, ce sarcini aveţi de îndeplinit, cât de des, şi cât timp aveţi la
dispoziţie pentru a le duce la bun sfârşit;

•

organizaţi-vă timpul astfel încât să duceţi la bun sfârşit sarcinile pe care le aveţi faţă de alte persoane;

•

asiguraţi-vă că aţi înţeles ce măsuri de securitate şi sănătate în muncă trebuie să luaţi, atât pentru siguranţa
dumneavoastră cât şi a celor din jur.

Metodele prin care pot fi atinse obiectivele de mai sus trebuie să se bazeze pe următoarele:
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•

Calcule cu unităţi de măsură

•

Citirea – şi obţinerea informaţiilor din surse diverse, de variate lungimi ale textului şi cantitate diferită a
informaţiei;

•

Vorbirea – a comunica informaţii, idei şi opinii în mod clar şi detaliat, adaptând discursul interlocutorului,
mediului, scopului şi situaţiei concrete

•

Scrierea – pentru a comunica informaţii, idei şi opinii în mod clar şi eficient, utilizând formatul şi stilul adecvat
scopului, conţinutului şi destinatarului.

Obiectivele învăţării – Modulul 3: Asiguraţi echilibru între sarcinile şi
responsabilităţile ce vă revin şi propriile dorinţe şi aspiraţii
•

Asiguraţi-vă că lucraţi în conformitate cu prevederile organizaţionale privind sănătatea şi securitatea în muncă,
pentru postul dumneavoastră;

•

Respectaţi procedurile organizaţiei în cazul în care nu vă puteţi îndeplini la timp sarcinile sau atunci când vi se
dau sarcini suplimentare;

•

Cooperaţi cu ceilalţi colegi în stabilirea preferinţelor acestora legate de modul în care vă desfăşuraţi activitatea,
asigurându-vă că le respectaţi dorinţele, experienţa, cultura şi religia;

•

Ţineţi cont de opiniile celorlalţi atunci când vă planificaţi ce, cum, cât şi când aveţi de făcut, la locul de muncă.

Metodele prin care pot fi atinse obiectivele de mai sus trebuie să se bazeze pe următoarele:
•

Ascultarea şi răspunsul oral, incluzând informaţii în propoziţii dezvoltate, oferirea explicaţiilor detaliate şi a
instrucţiunilor în trepte, de lungimi diferite, adaptând răspunsul interlocutorului, mediului şi contextului.

•

Utilizarea unităţilor de măsură

•

Citirea – şi obţinerea informaţiilor din surse diverse, de variate lungimi ale textului şi cantitate diferită a
informaţiei;

•

Citirea şi înţelegerea – unei mari varietăţi de texte, de complexităţi diferite, în mod independent

Obiectivele învăţării – Modulul 4: Contribuţia adusă la eficienţa echipei de lucru,
identificarea şi acceptarea propriului rol şi a responsabilităţilor în cadrul grupului
•

ca parte a grupului, identificaţi ce nevoi de dezvoltare aveţi, pentru eficientizarea întregii echipei;

•

identificaţi rolul pe care îl aveţi în echipă şi responsabilităţile ce vă revin şi modul cum acestea contribuie la
îndeplinirea obiectivelor întregului grup;

•

revizuiţi informaţiile pe care le deţineţi şi cereţi lămuriri suplimentare despre echipă, obiectivele şi scopul
acesteia;

•

folosiţi-vă constructiv de feedback-ul primit de la colegii de echipă pentru a vă îmbunătăţi performanţele;

•

acceptaţi-vă rolul în echipă şi clarificaţi care sunt responsabilităţile ce vă revin în cadrul grupului;

•

asumaţi-vă responsabilitatea pentru dezvoltarea propriilor performanţe, asigurându-vă că v-aţi stabilit obiective
realiste şi care pot fi atinse.

Metodele prin care pot fi atinse obiectivele de mai sus trebuie să se bazeze pe următoarele:
•

Ascultarea şi răspunsul oral, incluzând informaţii în propoziţii dezvoltate, oferirea explicaţiilor detaliate şi a
instrucţiunilor în trepte, de lungimi diferite, adaptând răspunsul interlocutorului, mediului şi contextului;

•

Obţinerea şi citirea informaţiilor, din diverse surse, de variate lungimi ale textului şi cantitate diferită a
informaţiei;

•

Citirea şi înţelegerea corectă a diferite tipuri de texte, individual;

•

Vorbirea – a comunica informaţii, idei şi opinii în mod clar şi detaliat, adaptând discursul interlocutorului,
mediului, scopului şi situaţiei concrete.
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Obiectivele învăţării – Modulul 5: Participaţi în mod eficient ca membru al echipei
•

oferiţi colegilor tot sprijinul dumneavoastră;

•

comportamentul dumneavoastră faţă de ceilalţi membri ai grupului duce la eficientizarea întregii echipe;

•

dacă aveţi probleme în a conlucra cu alţi membri ai echipei din care faceţi parte, încercaţi să vă sfătuiţi cu cea
mai potrivită persoană asupra corectării;

•

prezentaţi sugestiile dumneavoastră şi oferiţi idei şi informaţii relevante de care să beneficieze şi ceilalţi
membri ai grupului şi care să ducă la soluţionări în timp potrivit;

•

acceptaţi şi folosiţi-vă de sugestiile sau informaţiile constructive venite de la ceilalţi colegi pentru a vă
îmbunătăţi practica în cadrul echipei;

•

dacă aţi terminat sarcinile ce vă revin ajutaţi-vă colegii să-şi ducă munca la bun sfârşit;

•

acceptaţi eventualele opinii diferite şi argumentaţi-vă punctul de vedere într-o manieră respectuoasă,
constructivă;

•

informaţi-i şi pe ceilalţi membri ai echipei despre activităţile dumneavoastră.

Metodele prin care pot fi atinse obiectivele de mai sus trebuie să se bazeze pe următoarele:
•

Vorbirea – a comunica informaţii, idei şi opinii în mod clar şi detaliat, adaptând discursul interlocutorului,
mediului, scopului şi situaţiei concrete;

•

Ascultarea şi răspunsul oral, incluzând informaţii în propoziţii dezvoltate, oferirea explicaţiilor detaliate şi a
instrucţiunilor în trepte, de lungimi diferite, adaptând răspunsul interlocutorului, mediului şi contextului;

•

Citirea – pentru obţinerea informaţiilor din surse diferite;

•

Vorbirea – pentru a comunica informaţii, idei, opinii, adaptând discursul şi conţinutul acestuia la mediu şi
interlocutor.

Obiectivele învăţării – Modulul 6: Îmbunătăţiţi-vă cunoştinţele practice şi teoretice
•

Evaluaţi-vă propria eficienţă în cadrul grupului cu care lucraţi şi părţile care trebuie îmbunătăţite;

•

Identificaţi modul în care valorile, credinţele şi experienţa proprii pot avea impact asupra practicii dv. şi
afectează felul în care gândiţi despre şi lucraţi cu cei din jur;

•

Identificaţi care este şi folosiţi-vă de cea mai potrivită metodă de a vă îmbunătăţi practica;

•

Identificaţi şi verificaţi cum poate fi îmbunătăţit modul dumneavoastră de a lucra;

•

Cereţi părerea colegilor despre modul dumneavoastră de lucru pentru a vă îmbunătăţi ulterior abilităţile.

Metodele prin care pot fi atinse obiectivele de mai sus trebuie să se bazeze pe următoarele:
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•

Vorbirea – a comunica informaţii, idei şi opinii în mod clar şi detaliat, adaptând discursul interlocutorului,
mediului, scopului şi situaţiei concrete

•

Citirea – şi obţinerea informaţiilor din surse diverse, de variate lungimi ale textului şi cantitate diferită a
informaţiei;

Obiectivele învăţării – Modulul 7: Folosiţi-vă noile cunoştinţe pentru a vă îmbunătăţi
practica
•

îmbunătăţiţi-vă practica aducând dovezi ce ilustrează beneficiile celor nou acumulate;

•

identificaţi cât de relevante pentru locul dumneavoastră de muncă sunt cunoştinţe noi teoretice şi practice pe
care le-aţi dobândit;

•

înainte de a pune în practică noile idei despre îmbunătăţirea practicii dumneavoastră, verificaţi împreună cu
persoana responsabilă din instituţie dacă ceea ce doriţi să faceţi este sigur, legal şi potrivit;

•

evaluaţi-vă singuri progresele făcute în practică;

•

discutaţi cu colegii sau cu persoanele potrivite cât de importante sunt cele nou învăţate pentru practica
dumneavoastră.

Metodele prin care pot fi atinse obiectivele de mai sus trebuie să se bazeze pe următoarele:
•

Angajarea în discuţii - cu una sau mai multe persoane, în situaţii diferite, contribuind efectiv la oferirea de
soluţii în relaţie cu scopul şi subiectul acesteia;

•

Citirea – şi obţinerea informaţiilor din surse diverse, de variate lungimi ale textului şi cantitate diferită a
informaţiei;

•

Vorbirea – pentru a comunica informaţii detaliate şi corecte, idei şi opinii, adaptând conţinutul discursului în
funcţie de interlocutor, mediu, scop şi situaţie.

NUMERAŢIA
Conţinutul şi scopul predării
Axaţi-vă predarea pe relevanţa în viaţa de zi cu zi şi în mediul de lucru a celor învăţate!
Pentru a îmbunătăţi competenţele de bază în ceea ce priveşte numeraţia, metodele şi uneltele de lucru folosite vor
trebui, în primul rând, să fie în strânsă legătură cu sarcinile şi îndatoririle pe care participanţii la curs le au, sau ar putea
să le aibă, la locul lor de muncă. Unul din scopurile unui astfel de curs ar putea fi acela de a îmbunătăţi capacitatea
persoanelor participante de a se folosi deopotrivă de elemente matematice şi de limbă pentru a ajunge la rezultatul dorit.
Ţineţi seama de următoarele:
•

Treceţi prin toată matematica de bază şi asiguraţi-vă că toată lumea a înţeles conţinutul celor expuse (adunări,
scăderi, înmulţiri şi împărţiri)

•

Nu-i grăbiţi, lăsaţi-le suficient timp pentru efectuarea exerciţiilor

•

Scoateţi în evidenţă relevanţa practică şi legătura cu munca efectuată de ei a tuturor materialelor pe care le
folosiţi şi a exemplelor pe le oferiţi

•

Faceţi relevant conţinutul materiei pentru actualul lor loc de muncă: concentraţi-vă atenţia pe tot ce are
legătură cu acesta

•

Pentru a le demonstra relevanţa celor învăţate, folosiţi materiale didactice autentice (diverse formulare cu care
se întâlnesc mereu în viaţa de zi cu zi: de la diverse oficii, instituţii, cereri de angajare tipizate etc.)

•

Rugaţi-i şi motivaţi-vă cursanţi să-şi aducă, spre exemplificare, propriile materiale (formulare etc.)

•

Exerciţiile de completare a formularelor pot reprezenta punctul de plecare pentru schimburi de experienţă,
analiză constructivă a abilităţilor fiecăruia, a punctelor tari şi slabe, discuţii despre întâmplări de succes sau
eşecuri din trecut, perspective de viitor etc.
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•

Exerciţiile de numeraţie pot reprezenta punctul de plecare pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi a
celor sociale, cursanţii învăţând efectiv cum să îşi transmită informaţii unul ceiluilalt.

•

Exerciţii pot reprezenta partea scrisă pregătitoare pentru interpretarea diverselor roluri în clasă (simularea unui
interviu, de exemplu), exersând, în acest mod, partea de dezvoltare a abilităţilor sociale.

•

Exerciţiile se efectuează individual ca parte a verificării capacităţii de înţelegere. Rezultatele se compară la
clasă.

Exerciţiile propuse constau în:
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1

Abilităţi primare de numeraţie, utilizând informaţii matematice

2

Utilizarea operaţiilor aritmetice de bază

3

Cântărirea persoanelor

4

Cântărirea hranei

5

Măsurarea lichidelor

6

Măsurarea şi amestecul lichidelor

7

Citirea informaţiilor din grafice (în formă de stâlpi)

8

Citirea informaţiilor din grafice liniare

9

Calcularea proporţiilor

10

Calcularea corectă a cantităţilor

11

Managementul timpului – citirea ceasului (analog şi digital)

12

Managementul timpului – citirea şi interpretarea informaţiilor conţinute în diverse tipuri de orare
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