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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 oferi suport în formarea competenţelor de bază ale muncitorilor slab calificaţi din 
domeniul feroviar, 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: NOŢIUNI DIDACTICE 
Modulul 1:  Citirea diverselor materiale specifice locului de muncă  

Informaţiile îmbracă formă verbală, scrisă sau vizuală. Înţelegerea informaţiilor cuprinse, de exemplu, de regulamentul 
de sănătate şi securitate în muncă este deosebit de importantă pentru asigurarea propriei siguranţe. Cursanţii trebuie să 
poată să extragă şi să interpreteze informaţii dintr-o mare varietate de texte şi reprezentări grafice, de la semnele de 
avertizare până la complexele politici şi proceduri interne. Formatul diferit al textelor afectează modul în care acestea 
trebuie citite şi abordate. 

Pentru a citi şi a-şi însuşi corect informaţiile scrise, cursanţii trebuie să poată înţelege: 

•  formatul 

•  limbajul. 

 

Cursanţii pot avea nevoie de ajutor specific în: 

•  înţelegerea formatului şi a structurii textului  

•  recunoaşterea limbajului tipic al unor texte diferite (de exemplu, informaţii şi instrucţiuni) 

•  înţelegerea sensului unor termeni tehnici sau a unor cuvinte cu care nu sunt familiarizaţi. 

 

Cursanţii trebuie să fie încurajaţi să caute, la propriul loc de muncă, diverse materiale spre exemplificare. 

Acestora li se va da ocazia să se familiarizeze cu limbajul specific măsurilor de siguranţă şi sănătate în muncă, inclusiv 
în reprezentările grafice, precum semnele de avertizare, de interzicere etc. Pentru ca aceştia să poată identifica tipurile 
de instrucţiuni şi expresii tipice, cursanţilor li se vor oferi diverse exemple de instrucţiuni pozitive, negative şi 
condiţionate. 

Cursanţii vor fi încurajaţi să adreseze întrebări legate de sensul unui cuvânt tehnic sau nefamiliar sau vor fi îndrumaţi 
să-l caute într-un dicţionar. Aceasta ar putea necesita utilizarea unui dicţionar multi-lingv. Cursanţii ar putea nevoie de 
ajutor în folosirea dicţionarelor sau a glosarelor. 
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Ce rezultate se aşteaptă: 

•  să recunoască diferite tipuri de informaţii 

•  să citească şi să extragă informaţia din text 

•  să localizeze cu rapiditate informaţia în text. 

 

Conţinutul şi scopul învăţării (exerciţiile 1 - 21) 

•  Citirea avertismentelor privind siguranţa la locul de muncă 

•  Înţelegerea înştiinţărilor  

•  Înţelegerea procedurilor  

•  Înţelegerea diagramelor  

•  Înţelegerea regulamentelor 

•  Înţelegerea politicilor de siguranţă la locul de muncă 

•  Folosirea glosarelor /dicţionarelor 

•  Găsirea informaţiilor – după cuprins  

•  Găsirea informaţiilor – din titluri şi subtitluri  

 

Modulul 2: Comunicarea la locul de muncă 

La locul de muncă, cea mai mare parte a informaţiilor este transmisă verbal. Aceasta include şi instrucţiuni şi informaţii 
importante privind siguranţa în muncă. Pentru a putea urma în mod corect diverse instrucţiuni, cursanţii trebuie să 
înveţe să asculte cu atenţie. De asemenea, este important să ştie să adreseze întrebări pentru a verifica şi a confirma dacă 
au şi înţeles corect informaţiile primite.  

Pentru a asculta cu atenţie şi a răspunde informaţiilor primite, cursanţii trebuie să poată:  

•  să asculte cu atenţie şi să aleagă cuvintele–cheie şi detaliile specifice 

•  să pună întrebări pentru a verifica şi a confirma detaliile. 
 

Pentru a putea oferi informaţii clare şi instrucţiuni, cursanţii trebuie:  

•  să adreseze direct şi clar instrucţiuni, într-o ordine logică 

•  să vorbească clar, într-o manieră potrivită situaţiei. 
 

Cursanţii pot avea nevoie de ajutor specific în: 

•  înţelegerea scopului ascultării (pentru a oferi ulterior detalii relevante) 

•  deosebirea detaliilor irilevante de cele relevante  

•  adresarea unor întrebări relevante  

•  oferirea de instrucţiuni într-o manieră potrivită 

•  întrebuinţarea unui limbaj clar şi direct atunci când formulează instrucţiuni. 
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Activităţile din această secţiune pun accent pe interpretarea unor roluri şi pe lucrul în echipe de câte doi. Cursanţii vor 
avea nevoie de ajutor pentru a duce la bun sfârşit aceste activităţi. Instrucţiunile pentru această secţiune trebuie 
explicate foarte clar. Nu vă bazaţi pe cursanţi să urmeze în mod independent instrucţiunile. În acest tip de activităţi, 
modelarea şi oferirea de exemple reprezintă o parte importantă a rolului formatorului, iar pentru unii cursanţi ele 
constituie chiar o noutate.  

Exerciţiile de dezvoltare a abilităţilor de vorbire şi de ascultare pe care le veţi propune se vor baza pe relevanţa acestora  
pentru situaţiile din viaţa de zi cu zi şi vor simula convorbiri telefonice sau faţă în faţă. Aceste aplicaţii practice pot lua 
forma unor discuţii libere sau a unor interpretări de roluri, pe care dumneavoastră le veţi organiza şi structura. 

La început, cursanţilor li se va părea uşor să vorbească despre subiecte familiare, precum cele legate de specificul 
locului lor de muncă. Ei îşi vor putea extinde ulterior abilităţile practice spre domenii mai puţin familiare. 

Atunci când este necesară citirea cu voce tare, cursanţii vor fi aleşi cu atenţie şi ajutaţi permanent. Aceasta poate fi 
provocator şi pentru ceilalţi participanţi. Fiţi pregătit să parcurgeţi cartonaşele cu fiecare cursant în parte pentru a vă 
asigura că pot citi fluent şi înţeleg fiecare cuvânt. 

Ce rezultate se aşteaptă: 

•  să asculte activ ce spun ceilalţi 

•  să comunice clar cu ceilalţi 

•  să verifice şi să confirme înţelegerea celor enunţate. 

 
Conţinutul şi scopul învăţării (exerciţiile 22 - 33) 

•  Urmărirea instrucţiunilor şi a explicaţiilor 

•  Ascultarea în cadrul unei convorbiri telefonice 

•  Verificarea şi confirmarea informaţiilor 

•  Adresarea de întrebări pentru mai multe informaţii 

•  Munca în echipă 

•  Oferirea de informaţii şi instrucţiuni 

•  Materialele sursă 

 
Notă: Există două pagini de materiale sursă. 

1 Pentru cele trei activităţi specifice de ascultare, există un set de 6 cartoane, 3 pentru “informaţii” (albastre) 
şi 3 pentru “instrucţiuni” (verzi). Fiecare pereche de cursanţi va avea la dispoziţie un set complet. Pentru a 
exersa partea de ascultare mai de grabă decât pe cea de citire, cartoanele vor fi decupate şi aşezate în două 
grupe, în ordine, cu faţa în jos.  

2 Un model de scenariu pentru uzul formatorului, pentru activităţile 6, 7 şi 8 şi o listă a întrebărilor orale 
pentru activităţile 7 şi 8. Este important ca acesta să fie utilizat ca suport pentru interpretarea rolurilor la 
clasă şi nu ca exerciţiu de citire. 
 

NUMERAŢIA: NOŢIUNI DIDACTICE 
Modulul 1:  Unităţi de măsură utilizate în domeniul feroviar 

Pentru ca muncitorii din domeniul feroviar să fie responsabili, la locul de muncă, pentru siguranţa proprie şi a celor din 
jur, este esenţial ca aceştia să înţeleagă şi să respecte atât măsurile de siguranţă şi sănătate în muncă, cât şi instrucţiunile 
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primite. În mod deosebit, muncitorii de cale ferată şi acarii ce lucrează în imediata apropiere a liniei de tren trebuie să 
cunoască toate acestea.  

Există o mulţime de unităţi de măsură diferite utilizate în domeniul feroviar. De aceea, cursanţii trebuie să înţeleagă: 

•  diferitele unităţi de măsură folosite pentru lungimi, masă, capacitate, suprafaţă etc. 

•  abrevierea corectă pentru fiecare din unităţile de măsură 

•  dimensiunea aproximativă a fiecărei unităţi de măsură 

•  ce relaţii există între unităţile de măsură (de exemplu, între metri şi milimetri) 

•  ce instrumente se folosesc pentru a măsurări şi cum se întrebuinţează acestea 

•  când este necesar să măsurăm cu precizie şi când este mai potrivit să estimăm 

•  limbajul matematic şi forma de scriere (arabic, roman etc.) asociate unităţilor de măsură. 

 
Nu faceţi presupunerea că toţi cursanţii (şi mai ales vorbitorii nativi ai altor limbi) sunt familiarizaţi cu limbajul specific 
asociat matematicii.  

Limbajul utilizat pentru descrierea distanţelor minime şi maxime, de exemplu, poate fi deschis la interpretări greşite. 
Este foarte important ca varietatea mare de expresii utilizate să fie binecunoscută şi bine înţeleasă.  

Cea mai bună metodă de predare a unităţilor de măsură este aceea de a efectua o mulţime de activităţi practice. Daţi-le 
cursanţilor ocazia de a explora şi a investiga, de la simplele activităţi de estimare – unde aceştia ar putea răspunde prin 
încercare şi corectare, până la situaţiile complexe în care sunt confruntaţi cu situaţii în care răspunsurile trebuie să fie 
mult mai precise. Îi puteţi încuraja punând accent pe faptul că abilitatea de a estima cu precizie este o mare calitate. 

Activităţile ce urmează se axează pe unităţile de măsură pentru lungime. Odată ce este înţeles sistemul metric, se poate 
trece la celelalte unităţi de măsură – pentru masă, capacitate.  

Notă: Instrumentele de măsură diferă şi pot da rezultate diferite ale măsurătorii. Aceasta poate crea confuzie printre 
cursanţi. Faceţi-vă timp pentru a verifica dacă instrumentele de măsurat indică aceleaşi valori. 

Ce rezultate se aşteaptă: 

•  să cunoască abrevierile standard pentru diferite unităţi de măsură 

•  să cunoască relaţia dintre metri şi milimetri 

•  să transforme milimetri în metri şi metri în milimetri 

•  să estimeze şi să măsoare distanţe în situaţii concrete. 

 

Conţinutul şi scopul învăţării  (exerciţiile 34 - 47) 

•  Cunoaşterea abrevierilor standard pentru diferite unităţi de măsură  

•  Cunoaşterea diferitelor unităţi de măsură 

•  Utilizarea şi convertirea unităţilor de măsură pentru distanţe 

•  Estimarea distanţelor 

•  Înţelegerea instrucţiunilor ce implică unităţi de măsură 

•  Munca în condiţii de siguranţă 

•  Distanţe 
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Modulul 2:  Utilizarea graficului de “mers al trenurilor”  

Este deosebit de important ca angajaţii ce vin în contact direct cu pasagerii să aibă abilitatea de a furniza detalii legate 
de ruta trenurilor şi orele de plecare/sosire. Aceasta presupune o foarte bună înţelegere a modului în care operează 
reţeaua de căi ferate, şi, totodată o practică îndelungă a utilizării “mersului trenurilor”. 

“Mersul trenurilor” poate fi foarte complicat. De aceea, cursanţii trebuie să înţeleagă: 

•  cum este structurat acesta 

•  cum se extrag şi se interpretează informaţiile din “Mersul trenurilor” 

•  înţelesul caracteristicilor textului, ca de exemplu, cuvintele îngroşate, umbrele, simbolurile şi abrevierile 

•  cum se parcurg rândurile şi coloanele pentru a localiza o informaţie. 

 

Cantitatea mare de informaţii din “Mersul trenurilor” poate fi covârşitoare pentru cursanţi. De aceea, cea mai bună 
metodă de predare şi de clădire a încrederii în sine este “o competenţă o dată”.  Începeţi prin a explica formatul acestuia 
şi arătaţi-le că reprezintă o bună formă de organizare a unei multitudini de informaţii ce devine astfel mai uşor 
accesibilă. Identificaţi diferite caracteristicile ale tabelului, precum rândurile şi coloanele; demonstraţi-le cum aceasta 
poate fi utilă la localizarea informaţiei; încurajaţi-vă cursanţii să folosească o foaie de hârtie sau un liniar pentru a 
urmări mai uşor rândurile sau coloanele. 

Discutaţi sensul fiecărei abreviaţii folosite şi evidenţiaţi anumite caracteristici proprii textului precum: cuvintele 
îngroşate reprezintă staţii importante; culorile şi umbrele scot în evidenţă informaţii specifice; utilizarea asterix-urilor şi 
a trimiterilor etc. Asiguraţi-vă că au înţeles principiul de bază al “mersului trenurilor”, şi anume acela că furnizează 
date, în ordine cronologică, despre diferite rute ale trenurilor. Odată ce şi-au însuşit toate acestea, treceţi la “citirea” 
rutelor de tren. 

Pentru a le clădi încrederea de sine, este deosebit de important să efectuaţi o mulţime de aplicaţii practice. La început, 
utilizaţi tipuri de orare cu care cursanţii sunt familiarizaţi.  

Ce rezultate se aşteaptă: 

•  înţelegerea şi utilizarea abrevierilor şi a indicaţiilor din “mersul trenurilor” 

•  citirea şi interpretarea informaţiilor din “mersul trenurilor”. 

 

Conţinutul şi scopul învăţării (exerciţiile58 - 62) 

•  Înţelegerea datelor 

•  Citirea şi interpretarea informaţiilor cuprinse în Mersul trenurilor 

 

ASPECTE LEGATE DE SIGURANŢA MUNCII 
Conţinut şi scop 

•  Măsuri suplimentare de siguranţă a muncii 
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