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Competenţe de bază
Formarea competenţelor de bază şi de comunicare pentru muncitorii slab-calificaţi din
cinci sectoare europene de activitate

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 oferi suport în formarea competenţelor de bază ale muncitorilor slab calificaţi din
domeniul serviciilor de curăţenie, 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.

LITERAŢIE: NOŢIUNI DIDACTICE
Conţinutul şi scopul învăţării
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•

Revizuirea vocabularului specializat şi re-întrebuinţarea termenilor specifici utilizaţi anterior la locul de muncă

•

Însuşirea vocabularului specializat, oral şi scris, învăţat anterior, şi identificarea acestor cuvintelor într-un text
scris

•

Alcătuirea de propoziţii care să descrie acţiuni tipice serviciilor de curăţenie. Scopul acestor exerciţii este acela
de a folosi vocabularul specializat în propoziţii (substantive şi verbe) şi, mai mult, de a descrie situaţii din
practica curentă.

•

Identificarea cuvintelor-cheie ce se folosesc pentru descrierea identităţii; identificarea detaliilor legate de autodescriere dintr-un document scris (formular)

•

Prezentarea evenimentelor în ordine cronologică pentru a putea explica etape diferite ale procesului de
efectuare a curăţeniei

•

Recapitularea noţiunilor specifice domeniului

•

Dezvoltarea abilităţilor de orientare în spaţiu şi timp prin exerciţii de găsire a unei anumite locaţii sau a unor
obiecte, conform indicaţiilor primite

•

Îmbogăţirea vocabularului prin exprimarea clară a instrucţiunilor

•

Învăţarea produselor folosite la efectuarea curăţeniei

•

Dobândirea unui vocabular specific

•

Învăţarea tehnicilor specifice serviciilor de curăţenie

•

Cunoştinţe despre căruciorul de materiale pentru curăţenie

NUMERAŢIA
Noţiuni didactice
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.

•

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:
•

Noţiuni elementare de numeraţie, folosind informaţii din matematică

•

Utilizarea operaţiilor matematice de bază

•

Organizarea timpului folosind cele patru operaţii

•

Cunoaşterea unităţilor de măsură pentru timp: ora, ziua, luna

•

Utilizarea agendei
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ABILITĂŢI DE COMUNICARE
Conţinutul şi scopul învăţării

•

Recomandarea proprie

•

Prezentarea unor fapte şi întâmplări în ordine cronologică

SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ ÎN MUNCĂ
Conţinutul şi scopul învăţării
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•

Interpretarea pictogramelor

•

Siguranţa în muncă

•

Spălatul pe mâini

•

Căruciorul cu materiale pentru curăţenie
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