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Introducerea
Educația de bază reprezintă factorul esențial pentru o participare activă a populației în cadrul
activităților societății civile. Fără abilitatea de a scrie și de a citi, de a efectua operații matematice sau
de a utiliza dispozitivele digitale, este aproape imposibil să gestionăm activitățile zilnice. Aceasta
reprezintă o condiție preliminară, nu numai când căutam un loc de muncă dar și când utilizăm
mijloacele de transport în comun sau mergem la întâlniri oficiale în cadrul școlilor sau autorităților
publice. În munca noastră zilnică cu romii, am fost martorii diferitelor dificultăți cu care ei se confruntă
în cadrul situațiilor respective și începând, chiar de atunci, am lucrat pentru a-și îmbunătăți
competențele de bază. Populația Romă, încă se confruntă cu discriminare și excluziune socială, arată
un studiu realizat de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene din 2012. Aproximativ
20% dintre adulții romi se consideră analfabeți și aproximativ 14% dintre copiii romi nu
frecventează/au frecventat deloc școala. A nu avea acces la educație conduce spre apariția multor
probleme cu caracter negative precum riscul crescut de sărăcie, rata crescută a șomajului, etc.
Proiectul nostru BERA, acronim de la ,,Educația de bază pentru adulții romi/Basic education for Roma
adults", a fost dezvoltat pentru a oferi adulților Romi posibilitatea de a avea acces mai ușor la educația
de bază. Am creat în total 3 rezultate intelectuale: un manual pentru educația de bază pentru adulți,
un manual de instrumente pentru educația de bază pentru adulți în context familial și o colecție de
date și bune practici. Acest manual de instrumente se axează pe educația de bază pentru adulții Romi.
Cele șase organizații Caritas participante în cadrul proiectului, din Austria, Bosnia și Herțegovina, Italia,
Portugalia, România și Serbia lucrează cu Romi în diferite proiecte. Prin urmare, toți partenerii
proiectului au ajuns la aceeași concluzie, că educația reprezintă principiul fundamental al familiilor
Rome pentru a obține locuri de muncă, dar, de asemenea, pentru a avea perspective pentru viitor.
Proiectul este dezvoltat ca un proiect European, deoarece, în opinia noastră, acest subiect reprezintă
o peocupare la nivel European și, prin urmare, soluțiile trebuie să fie dezvoltate, de asemenea, la nivel
European.
Obiectivele proiectului sunt conștientizarea sensibilizării situației Romilor (în special în domeniile
politic, pedagogic și social), creșterea nivelului de conștientizare a individualității Romilor (prin
incluziune) și dezvoltarea de concepte care pot fi ușor folosite și implementate. Rezultatele pe termen
lung pe care sperăm să le realizăm, sunt șanse mai mari pentru romi în viitor, datorită accesului facil la
educație și datorită unei mai mari conștientizări a comunității de romi cu privire la importanța
educației. Prin urmare, sperăm că multe organizații, pedagogi și asistenți sociali vor folosi și vor
implementa rezultatele noastre intelectuale.
În paginile viitoare, veți găsi într-un prim capitol, informații despre situația juridică din țările
participante în cadrul proiectului, în ceea ce privește educația formală. Următorul capitol, este un
rezumat al interviurilor noastre cu experții și adulții Romi despre educația de bază. Iar în al treilea
capitol, puteți citi despre teoriile educaționale. După primele trei capitole introductive, puteți găsi
elementul central al setului nostru de instrumente: unitățile de învățare. Acel capitol este structurat
într-o parte generală, valabilă pentru toate unitățile de învățare și în unitățile specifice de învățare
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pentru citire și scriere, competențe matematice și competențe digitale. Cel de-al șaselea capitol
conține câteva informații suplimentare, pe care le-am considerat utile în dezvoltarea manualului de
instrumente, cum ar fi, de exemplu, o orientare pentru prima unitate de învățare și un subcapitol
referitor la mobilitate, informații specifice despre educația adulților. După o scurtă concluzie finală,
puteți găsi în anexă 30 de exemple de unități de învățare.
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Situația Juridică în țările Participante
Următorul capitol prezentă o imagine generală a situației legale privind educația adulților în țările
participante. Fiecare document conține informații despre cadrul legal, menționează instituțiile
existente care oferă educație pentru adulți și oferă informații despre costurile educației adulților.

Sistemul de educație a adulților din Austria
Cadrul Juridic
Furnizorii de educație pentru adulți trebuie să dețină o licență/un certificat de practicare a educației
pentru adulți, astfel încât participanții să obțină un certificat valid. Cea mai comună certificare este Öcert care conține cerințe diferite în domeniul cerințelor de bază / filosofice ale organizației, cerințele
organizatorice (de exemplu, educația pentru adulți ca principal scop al organizației, transparența
programelor furnizate), cerințele privind cursurile furnizate (de exemplu, cursurile trebuie să fie
accesibile public sau pentru anumite grupuri țintă specifice), cerințe etice și democratice (de exemplu,
recunoașterea drepturilor omului, fără discriminare) și evaluarea recunoscută a calității.
Instituții
Programele pentru educația adulților variază în diferitele provincii din Austria. Educația pentru adulți
este realizată de asociații private, ONG-uri și companii care sunt în principal finanțate din fonduri
publice și funcționează la nivel local sau regional. Excepțiile sunt Volkshochschule, BFI și WiFi care
funcționează la nivel național. Înainte de a începe un curs, în multe cazuri un interviu de consiliere,
precum și un test de intrare sunt obligatorii (gratuit).
Oferta Cursurilor (exemple)
 Cursuri de alfabetizare și de limbă
 Cursuri de limbi straine pentru grupuri țintă specifice
 Diplomă în învățământul obligatoriu = ,,Pflichtschulabschluss"
 Educație de bază pentru vorbitorii germani non-nativi
 Cursuri de integrare
Aspectul financiar
Începând cu anul 2012, ,,inițiativa educației pentru adulți", ca inițiativă între statele federale și
națiunea din Austria, finanțează cursuri de educație de bază pentru adulți și tineri, după ce părăsesc
educația formală. Inițiativa finanțează cursuri de învățământ de bază și cursuri pentru a obține gradul
de învățământ obligatoriu. Toate instituțiile menționate mai sus, care oferă astfel de cursuri, pot aplica
la inițiativa de acreditare a cursurilor și pot obține finanțări. Toate cursurile finanțate de inițiativa
pentru educația adulților sunt gratuite pentru participanții la curs. De asemenea, materialele de curs,
cărțile etc. sunt gratuite.
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Prin urmare, participarea la curs în Austria este gratuită pentru toți adulții care locuiesc în Austria și au
nevoie de educație de bază, indiferent de originea lor. Cu toate acestea, există și cursuri care nu sunt
acreditate de inițiativa de educație a adulților și care percep taxe.
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Sistemul de educație a adulților din Bosnia și Herțegovina
Cadrul Juridic
La nivel de stat, nu există o agenție, un institut sau o instituție similară dedicată educației adulților. Un
document intitulat Principiile și standardele educației adulților din Bosnia și Herțegovina (Monitorul
Oficial al BiH, nr. 39/14) a fost adoptat în 2014 de către Consiliul de Miniștri al BiH. Un alt document,
adoptat la nivel de stat, este Platforma strategică pentru educația adulților în contextul învățării pe tot
parcursul vieții în Bosnia și Herțegovina 2014-2020 (Monitorul Oficial al BiH, nr 96/14), care stipulează
cadrul juridic și fundamentele cooperării și activitățile organelor, instituțiilor, organizațiilor și
persoanelor responsabile la toate nivelurile de guvernare din Bosnia și Herțegovina în ceea ce privește
educația adulților.
Întrucât în cantoanele Federației din Bosnia și Herțegovina sunt responsabili de educație, fiecare
minister cantonal care îndeplinește sarcini administrative și de expertiză, așa cum prevede Constituția,
legile și reglementările cu privire la autoritatea și responsabilitățile fiecărui canton în domeniul
educației. Reglementarea acestui domeniu trebuie adoptată separat de fiecare canton, ceea ce
complică și împiedică progresul. Până în prezent, șapte cantoane au adoptat legi privind educația
adulților (Una-Sana, Zenica-Doboj, Bosnian-Podrinje, Herțegovina de Vest, Tuzla, Sarajevo și Bosnia
Centrală).
Instituții
Instituțiile care oferă educație pentru adulți sunt în general private (cu excepția Radnički Univerzitet
Banja Luka), finanțate de participanți și orientate economic și profitabil. Unele organizații
neguvernamentale oferă, de asemenea, cursuri de formare, dar sunt neformale și, prin urmare,
certificatul nu este acceptat de alte organizații.
Oferta Cursurilor (exemple)
Oferta cursurilor este diversă, începând cu mici traininguri non-formale recunoscute public. Cele mai
populare sunt cursurile de limbi straine, cursurile IT și instruirea profesională (cum ar fi operatorul de
mașini CNC, îngrijitorii etc.) etc.
Aspectul Financiar
Deoarece majoritatea instituțiilor de învățământ pentru adulți sunt private, participanții trebuie să
plătească o taxă pentru a participa la cursuri. Cursurile ONG-urilor sunt în mare parte gratuite.
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Sistemul de educație a adulților din Italia
Cadrul Juridic
Articolul 33 din Constituția Italiană stabilește două principii de bază: statul este obligat să asigure un
sistem public educațonal accesibil tuturor tinerilor; organizațiile și persoanele fizice au dreptul să
înființeze școli și colegii fără nici un cost pentru stat. Mai mult, școlile subvenționate public (scuole
paritarie) pot emite certificate cu aceeași valoare juridică ca și calificările din școlile de stat de același
tip și nivel. Astfel de școli sunt libere să își aleagă propria orientare culturală și abordare de predare
educațională. Școlile conduse de organizații non-profit beneficiază de scutiri fiscale speciale.
Decretul președintelui nr. 263 din 29 octombrie 2012 stabilește normele de reorganizare a structurii și
predării în centrele provinciale de educație a adulților (CPIA), inclusiv cursuri de seară. Proiectele
asistate au fost lansate la nivel național în anul școlar 2013/2014. Aceste proiecte implică 9 regiuni și
urmăresc experimentarea noii structuri organizaționale.
Instituții
• Centrele teritoriale permanente (Centrele Teritoriale Permanente - CTP) au fost înființate în
1997 pentru educația și instruirea adulților. Acestea au fost înființate pentru a garanta o ofertă
mai largă de educație și formare, pentru a putea răspunde mai bine nevoilor sociale diferite
de la nivel național. Scopul lor este de a asigura o ,,ofertă de formare integrată între
universități, școli și agenții de formare profesională". CTP-urile sunt gratuite.
• Cursuri de seară la școli superioare
• Pentru cursuri private oferite de alte agenții de învățământ există o taxă care trebuie plătită.
Oferta cursurilor (exemple)
Începând cu anul școlar 2014/2015, cursurile de educație și formare pentru adulți, inclusiv cele oferite
în penitenciare și centre de detenție, vor fi organizate după cum urmează: cursuri de educație primară,
cursuri de alfabetizare și cursuri de limba italiană desfățurate în centrele provinciale de educație
pentru adulți; cursuri de educație secundară desfățurate în școlile care oferă cursuri tehnice,
profesionale și artistice.
Aspectul financiar
Învățământul de bază pentru tineri (până la șaisprezece ani) este gratuit. Însă, familiile ar trebui să
plătească pentru cantină și cărți. Persoanele care participă la CTP ar trebui să plătească o taxă pentru
cărți și asigurări.
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Sistemul de educație pentru adulți din Portugalia
Cadrul Juridic
Educația pentru adulți (EA) este un mod de educație, care acoperă toate nivelurile educației de bază
din țară. Acest mod este destinat adulților care nu și-au continuat studiile și pentru cei care în Ghidul
și bazele educației (LDB 9394/96), prin articolul 37 1, se prevede ca: Sistemele educaționale trebuie să
asigure oportunități educaționale gratuite pentru adulții care nu pot să efectueze studii la vârsta
potrivită, luând în considerare caracteristicile elevului, interesele acestuia, condițiile de viață și de
muncă, prin cursuri și examene. Educația adulților devine astfel responsabilitatea statului. Guvernul a
înființat programul educației și formării naționale a adulților (ANEFA), care, împreună cu Agenția
Națională pentru Calificări, răspunde de programele de educație a adulților.
Instituții
Noile centre de oportunități din Portugalia (CNO): CNO reprezintă unul dintre operatorii Sistemului
Național de Calificări (Decretul-lege 396/2007, din 31 decembrie) care sunt articulați și completați în
sistemul actual de Educație și formare profesională, cu dezvoltarea publică și privată a cursurilor de
educație și formare a adulților (cursuri EFA), a modulelor formale sau a altor posibilități de completare
a educației de bază. Alte posibilități pentru educația adulților sunt:
 Școli
 Centre de formare publică și profesională
Oferta cursurilor (exemple)
Analfabeții pot frecventa învățământul de bază prin sisteme de învățare care implică abilitățile de bază
pentru citire și scriere - Limbă și comunicare, Matematică pentru viață, Tehnologia informației și
comunicațiilor.
Recunoașterea, validarea și certificarea competențelor (RVCC): urmărește creșterea nivelului de
calificare educațională (școala RVCC) și profesională (RVCC Professional) a populației adulte, prin
îmbunătățirea învățării dobândite în afara sistemului de învățământ sau de formare profesională.
Cursuri de educație și formare pentru adulți (EFA): au vizat creșterea nivelului calificărilor educaționale
și profesionale ale populației portugheze adulte printr-o ofertă integrată de educație și formare care
să sporească condițiile de angajare și să le dezvolte aptitudinile lor dobândite pe tot parcursul vieții.
Cursul de specializare: nu sunt cursuri postliceale superioare prin care se obține o calificare
profesională și care să vizeze satisfacerea nevoilor identificate în afaceri la nivelul managementului.
Acestea sunt destinate persoanelor cu calificare de nivel secundar sau echivalente.
Aspectul financiar
Diferitele programe de educație pentru adulți sunt finanțate de statul portughez și de fondurile Uniunii
Europene. Participanții, prin statutul lor socioprofesional, dacă sunt șomeri, dacă sunt din grupuri
defavorizate, primesc un grant de formare, care variază în funcție de indicatorii prezentați mai sus,
plus subvenția de masă și plata transportului (transportul public) de la instituțiile de învățământ până
la domiciliu.

7

Sistemul de educație a adulților din România
Cadrul Juridic
De la începutul anilor 1990 s-au înregistrat reforme majore în sistemul educațional din România. Legea
învățământului sa schimbat, ceea ce a afectat în mod pozitiv rezultatele și eficacitatea sistemului
educațional românesc. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului susține organizarea
programelor educaționale de tip "A Doua Șansă". Acest program este organizat în parteneriat cu
Administrația Publică Locală prin intermediul inspectoratelor școlare. Scopul acestor programe este
finalizarea învățământului primar și cel mediu pentru persoanele care depășesc vârsta
corespunzătoare ăentru studiu, cu patru ani, și / sau pentru persoanele care, din diverse motive, nu au
reușit să absolveze nivelul educațional respectiv înainte de vârsta de 14 ani și au părăsit timpuriu sau
nu au intrat deloc în sistemul de învățământ.
Instituții
 În România Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului susține organizarea
programelor educaționale tip "A Doua Șansă". Acest program vizează corectarea abandonului
școlar pentru copii, tineri și adulți care au părăsit școala înainte de a încheia învățământul
obligatoriu. Participarea la acest program este singura modalitate prin care tinerii / adulții care
au părăsit școala pot obține un certificat acceptat la nivel național.
 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă - ANOFM oferă, de asemenea, cursuri de
formare profesională gratuită pentru adulți. Majoritatea acestor cursuri necesită abilități de
bază de scriere și abilități matematice de bază, precum și un certificat care demonstrează că
participanții au participat la școală și au deja aceste competențe.
 Diferite ONG-uri oferă, de asemenea, programe pentru adulți în care predau literatură, scriere
și competențe matematice. Din păcate, în majoritatea cazurilor, certificatele pe care elevii le
obțin din aceste cursuri nu sunt acceptate de alte instituții.
 Formări profesionale gratuite sunt de asemenea disponibile prin intermediul diferitelor ONGuri. Aceste proiecte sunt disponibile numai în unele orașe sau sate, astfel încât acestea sunt
accesibile numai adulților care locuiesc în aceste zone și locații.
Oferta cursurilor (exemple)
În programul "A doua șansă" elevii studiază toate materiile care sunt, de asemenea, obligatorii pentru
copii. De asemenea, aceaștia susțin examene în urma învățării acestor materrii. Pentru a face procesul
de învățare mai ușor, aceștia pot face doi ani de învățământ / clase simultan.
Formare profesională pentru adulți de ANOFM: oferă cursuri cum ar fi sudarea, auto mecanic,
electrician, suitor, dulgher, etc.
Aspectul financiar
Conform legii învățământului național, educația de stat este gratuită, pentru cetățenii români fără
discriminare. Cetățenii români pot participa, în mod gratuit, la programul ,,A doua șansă” și la cursurile
de formare profesională.
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Sistemul de educație a adulților din Serbia
Cadrul Juridic
Republica Serbia deține legea educațională pentru adulți, publicată în jurnalul oficial al Republicii
Serbia 55/2014. Prezenta lege este valabilă începând cu 01.01.2014. Legea privind educația adulților
reglementează toate aspectele legate de acest sistem. Este reglementat cine poate participa la
educația adulților, cine poate organiza educația și după educație ce fel de diplomă sau certificat poate
fi acordat celui care termină cursurile de educație.
Instituții
Companiile specializate organizează cursuri pentru educația adulților. Tipul acestei educații este o
educație dublă. Există partea practică la locul de muncă și partea teoretică care este predată în cadrul
companiei. Această educație durează o perioadă scurtă, de la câteva luni până la jumătate de an.
Adulții care termină aceast program de educație primesc un certificat, dar acest certificat nu poate fi
înscris în cartea sa de muncă. El / ea rămâne în mod legal o persoană cu educație elementară. Pentru
acest tip de învățământ adulții plătesc prețul de piață integral al educației.
Organizațiile societății civile pot organiza diverse forme de educație pentru adulți. Dar certificatul nu
este valabil pentru cartea de muncă. Aceste educații sunt, de obicei, gratuite pentru adulți, deoarece
organizația societății civile primește fondurile necesare pentru diverse cereri de proiecte.
Oferta cursurilor (exemple)
Majoritatea municipalităților au o școală sau o instituție (așa-numitele universități deschise sau
universități de lucrători) în care persoanele cu vârsta de peste 15 ani și adulții pot termina clasele lipsă
de școală primară. Adulții frecventează, de obicei, cursuri de învățare a limbilor străine sau a diverselor
competențelor. În prezent, foarte populare sunt cursurile de limbă engleză, germană, scandinavă și
maghiară. Cursurile profesionale foarte populare sunt diferitele cursuri de calculator, bucătărie,
suport, abilități de mecanic auto sau legate de industria de frumusețe. Uneori Agenția Națională pentru
Ocuparea Forței de Muncă organizează cursuri pentru abilități definite, de obicei când o companie cere
un număr mare de muncitori cu aceeași abilitate. Astfel de cursuri, Agenția Națională pentru Ocuparea
Forței de Muncă le destinează adulților șomeri și aceste cursuri sunt gratuite.
Aspectul financiar
Educația în universitățile deschise sau universitățile de lucrători este gratuită în ceea ce privește
educația de bază (școala primară). Unele cursuri (cum ar fi cursurile de limbi străine) nu sunt gratuite,
participantul trebuie să plătească o mică taxă. Dacă cineva dorește să învețe diverse abilități sau să
termine cursurile în afara sistemului oficial de învățământ de stat, el poate să o facă în diverse companii
private, însă aceste cursuri trebuie plătite.
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Sinteze de interviu
În acest capitol sunt rezumate cele mai importante rezultate ale celor 120 de interviuri care au avut
loc în cele șase țări participante pe tema educației adulților cu diverși speciliști și reprezentați ai
populației Romă. În prima parte, sunt reprezentate informații rezultate în urma discuției cu specialiștii,
urmând ca în a doua parte a capitolului să fie expuse informațiile rezultate în urma discuției cu
reprezentanții populației Romă.
Prin urmare, în ultima parte a capitolului sunt prezentate cele mai importante rezultate ale interviurilor
care stau la baza creării manualului.

Expert- Rezumatul Interviurilor: Educația de bază pentru educația Adulților
Pentru acest capitol, au fost chestionați în total 30 de specialiști din domenii precum educație pentru
adulți, familie, asistenți sociali, populația Romă etc.. Specialiștii au fost clasificați câte 5 pe țară și au
fost chestionați pe baza unui ghid de întrebări specifice.
Într-un prim bloc tematic, au fost întrebați despre accesul romilor la sistemul educațional, factorii
sociali, culturali și economici precum și despre diversele dificultăți, discriminare, mobilitatea romilor și
motivația lor. În cel de-al doilea bloc tematic au fost întrebați cum ar trebui să arate educația de bază
pentru adulții romi în ceea ce privește condițiile externe și conținutul învățării, precum și metodele și
conceptele pedagogice care pot fi utilizate pentru educarea acestora. De asemenea, întrebările au vizat
modul în care nevoile speciale ale grupului țintă și puterea structuri familiale ar trebui luate în
considerare.

Accesul la Sistemul Educațional
Factorii sociali, culturali și economici
Experții intervievați au subliniat faptul că timp de un deceniu romii au fost excluși din sistemul
educațional al societății, ceea ce a creat un obicei pentru ei ca educația să nu fie considerată un factor
important pentru progresul vieții lor. În plus, în multe țări, este obișnuit ca romii să înceapă să lucreze
foarte devreme pentru a-și susține familiile și, prin urmare, renunță la școală sau nu merg deloc.
Experții declară că este important să se sprijine comunitățile de romi într-o manieră mai sistematică și
mai eficientă, prin promovarea integrării sociale prin educație, valorificarea patrimoniului cultural,
încurajarea participării acestora în activitățile societății, combaterea stereotipurilor și promovarea
respectului față de sine și a respectului reciproc.
În ceea ce privește faptul persoanelor rome de gen femenin, există diferențe enorme între țări și
comunitățile de romi. În unele țări nu există nici o diferență ce ține de acest aspect iar fetele sunt chiar
mai bune la școală decât băieții, însă în alte țări este încă posibil să se vadă impactul diferențierii de
gen în special, în comunitățile de romi. În Portugalia, de exemplu, există mult mai multe femei
analfabete decât bărbații.
Există numeroși factori care pot afecta accesul la sistemul de învățământ, după cum puteți vedea în
următoarea prezentare neexhaustivă. Acești factori nu afectează toți romii în general, însă o mare
parte dintre aceștia și ar trebui considerate probleme importante:
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Atitudinea față de școală (stigma, excludere, discriminare, prejudecată)
Imigrația recentă și barierele lingvistice
Lipsa de încredere în școală sau în alte instituții oficiale
Segregarea (părțile marginalizate ale orașului)
Condiții de viață necorespunzătoare (fără apă, electricitate, îmbrăcăminte curată) sau lipsă de
adăpost și probleme similare, cum ar fi lipsa alimentării corecte și oboseala
Experiențe școlare negative (proprii sau membri ai familiei) și rușine
Lipsa actelor de identitate (certificat de naștere, certificatele de vaccinare necesare pentru
înregistrarea la școală în unele țări)
Probleme financiare și / sau șomaj pe termen lung
Probleme de sănătate și lipsa suportului social
Puține cunoștiințe cu privire la importanța educației
Sărăcia

Discriminarea
Experții intervievați sunt de acord că discriminarea joacă un rol determinant, în majoritate nu în sensul
accesului limitat la educație, ci în modul discriminării subliminale sau a fricii și așteptărilor de a fi
discriminați. Școala este un loc unde ei se așteaptă să fie discriminați. De asemenea, există pedagogi
care tratează copiii romi diferit și au prejudăcăți negative împotriva romilor. Aceștia au așteaptări mai
mici de la studenții romi sau pedagocii generalizează caracteristicile romilor față de toate persoanele
rome.
Cu toate acestea, pedagogii nu sunt adesea pregătiți să lucreze cu romi sau cu alte grupuri-țintă, nu au
suficient sprijin și resurse. În multe țări sistemul de educație nu este pregătit pentru romi.
Discriminarea față de romi rămâne în continuare o probleme întâlnită la toate nivelurile sociale și
politice, chiar dacă în majoritatea țărilor de-a lungul generațiilor se observă un declin față de acest
aspect social. Problema este că stereotipurile și prejudecățile sunt încă în mintea majorității oamenilor
din societate. Adesea, ei sunt încă văzuți ca infractori și cerșetori. Pe de altă parte, ei nu au adesea
aceleași posibilități de a-și revendica și apăra drepturile, din cauza barierelor de comunicare și a
neîncrederii în instituțiile oficiale.

Specificul și Mobilitatea Romilor
Experții chestionați au subliniat faptul că este important să se facă diferența între romi autohtoni, ceea
ce înseamnă cetățeni sau romi alohtoni, adică imigranți, deoarece există numeroase diferențe în ceea
ce privește posibilitățile de a beneficia de sprijin social și de acces la educație, etc. În plus, există o
diferență în ceea ce privește barierele lingvistice și integrarea în societate. De exemplu, în Austria,
romii autohtoni sunt destul de bine integrați și merg la școli sau cursuri de educație pentru adulți ca
toți ceilalți cetățeni, în timp ce romii imigranți se confruntă cu bariere lingvistice, probleme cu
trimiterea copiilor lor la școală și cu accesul pentru cursurile de educație pentru adulți.
Experții din toate țările sunt de acord că importanța educației este un subiect dificil în comunitățile de
romi. În timp ce unii experți consideră că sunt conștienți de importanța educației, dar nu au resurse,
alții cred că impactul educației asupra vieții lor nu este vizibil pentru mulți romi. În țările cu o situație
dificilă pe piața de muncă, educația nu reprezintă o garanție pentru un loc de muncă mai bun. În plus,
experții consideră că romii sunt adesea dezinformați cu privire la drepturile și posibilitățile lor.
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Un alt factor important este faptul că educația necesită timp, iar ei consideră acest timp pierdut fiindcă
nu pot câștiga bani, iar unii romi și experți cred că, dacă ei pot să trăiască și să lucreze fără a fi educați,
același lucru pot face și copii lor.
Unii experți în educație pentru adulți au menționat, de asemenea, că accesul la acest grup țintă este
limitat și că ei nu doresc să frecventeze cursurilor de învățământ publice. Unul dintre experți a subliniat
importanța organizațiilor de legătură, precum Caritas, care permite comunicarea acestora cu romii.
Tema mobilității nu are aceeași importanță în toate țările. În timp ce în Portugalia deplasările romilor
sunt foarte rare, în Austria cea mai mare parte a grupului țintă pentru educația de bază migrează și se
deplasează des. În celelalte țări există ambele grupuri de romi: sedentari și mobili.
În opinia experților, mobilitatea este, deci, un factor agravant. Pentru a reacționa la această problemă,
trebuie să existe o distincție în ceea ce privește durata șederii persoanelor într-un singur loc și serviciile
de consiliere care au scopul de a găsi soluții comune pentru cazurile individuale.

Structura educației de bază pentru Adulții Romi
Condițiile externe (spațiul, durata…)
O abordare practică care folosește metodologii active ar putea simplifica accesul romilor la educație,
alături de introducerea educației într-un proiect mai larg de integrare, inclusiv prin promovarea
stabilității locuințelor.
Spațiu: Experții au menționat că este important să se creeze o bună atmosferă de învățare în termeni
de premise, în care toți participanții să se simt acceptați și confortabil. Experții austrieci spun că, din
cauza experiențelor școlare negative, este important ca cursurile să nu aibă loc într-o școală, în timp
ce experții din alte țări recomandă, de asemenea, facilități școlare, deoarece ar putea exista beneficiul
ca copii și adulții să participe la cursuri în același loc în același timp. Sala de curs ar trebui să fie echipată
în mod corespunzător și în plus la o sală de curs, ar fi benefic să se ofere facilități sanitare și baie.
În plus, este important ca sălile de curs să fie aprope de casa lor și că elevii să cunoască unde se află și
să cunoască clădirea și zona. De asemenea, experții declară că în cele mai sărace așezări de romi ar
putea fi necesar să se organizeze un ,,sistem educațional de călătorie", care este organizat alături de
spațiul lor de trai deoarece ei nu au bani să meargă într-un alt oraș.
Frecvența / durata: Durata trebuie adaptată nevoilor și disponibilității grupului țintă. Este foarte
important să se adapteze unitățile de învățare la elementele de bază și la nevoile educaționale de bază
și să-i facem pe romi să înțeleagă că ei pot dobândi cunoștințe doar prin implicare activă. Experții au
subliniat faptul că grupul nostru țintă nu este obișnuit să lucreze sistematic și nu sunt capabili să stea
și să învețe o specifică durată de timp. Din acest motiv, este important să faceți pauze scurte, poate cu
muzică și dans și să predați activitatea unității într-un mod jucăuș și divers. Toți experții susțin că este
dificil să implice adulții romi într-un curs de lungă durată. Cursurile ar trebui să dureze maximum un
an; sesiunea de învățare ar trebui să fie scurtă, aproximativ 1-3 ore pe zi.
Formatorul: Formatorul ar trebui să fie o persoană cu cunoștințe specifice despre educația adulților și
nu fie un profesor de școală. Ar fi avantajos dacă formatorul ar face parte din comunitatea de romi și
/sau dacă formatorul vorbește limba maternă a grupului țintă. Dacă acest lucru nu este posibil, experții
recomandă să se ofere un număr sporit de asistenți pentru a ajuta formatorul pe parcursul cururilor,
ca mediatori romi, pentru a putea facilita comunicarea.
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Îngrijirea copiilor: Pentru a permite părinților să se concentreze asupra învățării și pentru a ține copiii
în mod corespunzător ocupați, ar fi util ca o persoană care vorbește limba maternă a copiilor să aibă
grijă de aceștia.
Stimularea Participanților: Experții sunt de acord că este important să se ofere stimulente. Aceasta ar
putea fi, de exemplu, cafea și gustări, o masă fierbinte, rechizite școlare pentru copii, îmbrăcăminte,
ajutor cu gospodăria și copiii, o vizită comună de studiu sau prezentarea de modele ale comunității.
Motivația: Motivația poate proveni din diferite surse. Experții spun că trebuie luată în considerare
importanța unui mediu școlar care să motiveze adulții, în special cu profesorii care cunosc cultura și
comportamentul romilor. Este foarte important să creați imaginea școlii în care merită să aibă
încredere. Diferitele moduri de realizare a unei astfel de școli considerate importante,cum ar fi
diseminarea poveștilor de succes, prezența mediatorilor și mediatorilor în școală și strategiile
motivaționale (cum ar fi utilizarea muzicii și a dansului).
Unii adulți se înscriu la cursuri de educație pentru adulți, atunci când copiii lor vin la școală, pentru a
putea să-i ajute cu temele. Există, de asemenea, frica, că copiii lor ar putea ajunge la fel. În plus, este
important să păstrați motivația participanților pe parcursul cursului, care ar putea fi atinsă prin
progresul realizat în timpul cursului.

Conținutul cursurilor
Experții intervievați susțin că dezvoltarea competențelor de citire, scriere și matematică ar putea avea
o importanță majoră în rândul adulților romi. De asemenea, menționează importanța instruirilor
profesionale care ar putea să le îmbogățească șansele de a își găsi un loc de muncă în viitor. Experții
specifică faptul că este important ca conținutul să fie prezentat grupului și ei să poată alege ceea ce
este relevant pentru ei, creând astfel propriile curriculum-uri.
Pe lângă subiectele planificate, experții au recomandat, de asemenea, următoarele subiecte:









Competența de învățare (învățarea învățării, gestionarea cunoștințelor)
Abilitatea de a își autoevalua cunoștințele și abilitățile
Cum să implementeze ceea ce au învățat în viața de zi cu zi
Cum să efectuați plăți și să schimbați banii
Să învațe o limbă straină (germană, engleză ...)
Natura și societatea
Sistemul politic
Tehnologia

În general, educația de bază pentru adulți trebuie să abordeze un mod special conceput pentru cei care
sunt analfabeți. Accentul în unitățile de învățare de citire și scriere ar trebui să fie pe limbaj, elemente
de alfabetizare, ortografie, gramatică și expresie, analiză de cuvinte (abilități alfabetice) și abilități
fluente. Mai mult, este important să folosiți materiale interesante sau diverse.

Metode și concepte pedagogice
În ceea ce privește educația de bază, experții convin asupra importanței inovației în acest domeniu.
Metodele clasice utilizate pentru citit, scriere și competențe matematice nu sunt foarte eficiente în
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cazul romilor. Ei ar recomanda metode alternative (care utilizează diverse exerciții aditive vizuale) sau
metode utilizate cu persoanele care suferă de dislexie sau tulburare de deficit de atenție (ADD),
precum și standardele de andragogie utilizate în educația adulților. Conținutul, precum și metodele și
materialele de învățare trebuie să se bazeze pe interesele și nevoile participanților și trebuie să fie
diverse și practice, să le poată utiliza imediat în viața lor de zi cu zi. Creativitatea formatorului este
fundamentală în acest tip de activități și cu cât dinamica este mai mare cu atât rezultatele obținute
sunt mai bune. Formatorii trebuie să creeze materiale autentice și activități pentru cursurile cu adulți.
În general, cursul ar trebui să fie compus din puțină teorie cu multă practică. Metodele recomandate
de experți sunt, de exemplu, următoarele.
 Materialul haptic
 Cărți cu imagini
 Metode creative (pictura, dans, cântec, muzică)
 Conținut care poate fi aplicat în viața de zi cu zi (cum ar fi completarea documentelor, citirea
facturilor, citirea rezultatelor examenelor medicale ...)
 Cărți audio
 Vizite de studiu (mașini de bilete, biblioteci publice, AMS)
 Conceptul lui Paolo Freire privind alfabetizarea cu cuvinte generatoare ale vieții cotidiene
 Oferirea evaluării nivelului de cunoștințe
 Învățați prin muzică (cântece, instrumente etc.)
 Studii de caz, jocuri de rol și discuții de grup
Metodele care nu trebuie utilizate sunt metode constructive, discriminatorii sau degradante.
Experții menționează de asemenea, faptul că motivația continuă este un factor-cheie în lucrul cu romii
în cadrul educației adulților. Este important să subliniem relația materialelor de învățare cu avantajele
pe care le dobândesc prin intermediul utilizării lor în timpul studiului. În plus, experții au menționat
importanța relațiilor personale dintre studenți și pedagogi. În opinia lor, o relație personală puternică
poate oferi o motivație continuă pentru o perioadă mai lungă de timp.

Specificul și mobilitatea romilor
În opinia experților, romii au limitări semnificative în ceea ce privește activitatea și participarea la una
sau mai multe domenii ale vieții, datorită problemelor permanente funcționale și structurale, care duc
la dificultăți continue în ceea ce privește comunicarea, învățarea, mobilitatea, autonomia, relațiile
interpersonale și implicarea socială.
Un rol esențial în educație îl are formatorul. Experții sunt de acord că formatorii bine instruiți sunt cel
mai important lucru pentru succesul cursurilor. Aceștia ar trebui să menționeze importanța educației
atât în corelație cu activitățile din viața de zi cu zi, cât și cu aspectul profesional, de asemenea, ei ar
trebuie să fie conștienți cât de importantă este motivației și sprijinului pentru romi.
Relația personală dintre formatori și grupul țintă este foarte importantă. Formatorul ar trebui să
vorbească limba grupului țintă și ar trebui, în cel mai bun caz, să fie rom. Dacă acest lucru nu este
posibil, un asistent al comunității de romi sau un mediator de romi ar trebui să fie o persoana de
încredere pentru a îl ajuta pe formator pe parcursul cursului. În plus, experții au evaluat medierea între
romi și profesori ca un instrument foarte util, din cauza condiției de izolare în care trăiesc romii.
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În așezările de romi este necesar să se înceapă ateliere de motivare pentru adulți cu privire la
importanța educației pentru copii și adulți.
Experții consideră că este dificil pentru adulții romi să participe la un curs de durată lungă. În opinia
lor, cursurile ar trebui să dureze maximum un an, iar sesiunea de învățare ar trebui să fie scurtă, pentru
a maximiza concentrarea participanților.
Mobilitatea
Experții consideră că mobilitatea grupului țintă este un factor care influențează în mare masură
educarea participanților, deoarece educația de bază este ceva ce trebuie implementat în fiecare zi.
Transferul informațiilor către organizația care activează în următoarea reședință este o idee bună, dar,
prin urmare, trebuie semnată o declarație de consimțământ pentru transferul de date. O altă
posibilitate ar fi o fisă cu notițe, în care nivelul de cunoștințe al persoanei este notat și pe care
participanții o pot lua cu ei și o pot transmite următorului antrenor, dacă vor.
Mai mult, ar fi important să contactăm celelalte organizații care oferă educație de bază, unde ar putea
călători romii, pentru ai ajuta să-și continue studiile în următorul oraș.

Puncte Critice
Experții au menționat multe aspecte pe care trebuie să le reținem în corelație cu educația adulților
Romi:
• Întrebarea despre educația romilor este individuală, deoarece există părinți care nu doresc ca
copiii lor să meargă la școală, dar totuși există părinți care doresc și își încurajează copiii să
meargă la școală. Romii fac parte din cadrul populației sensibile și pentru a lucra cu ei trebuie
să fii răbdător și să lucrezi încet. Indiferent de împrejurimile (ambianța sălii de curs), există un
sentiment de rușine pe care romii adulți îl au atucni când se discută de aspectul dr a merge la
cursuri și de a începe sau continua procesul de învățare.
• Implicarea instituțiilor religioase și comunității locale ca ajutor în motivarea romilor.
• Este necesar să fii în permanență lângă ei pentru a câștiga încredere lor, pentru a le oferi un
fel de ajutor sau pentru a le explica importanța educație fiindcă nimeni nu va dori să învețe
dacă nu va vedea beneficiile pe care educația le poate aduce în viața lor, însă nu trebuie să le
promiteți ceva ce nu puteți asigura în totalitate, precum ar fi un loc de muncă. Pe tot parcursul
cursului, romii trebuie respectați și tratați egal.
• Acreditarea oficială a proiectelor și cooperarea cu instituțiile de învățământ din Austria - mai
multă recunoaștere și publicitate.
• Ar putea fi inutil pentru romii de peste 50 de ani.
• Limba germană- necesitate esențilă pentru a rămâne în Austria
• Capacitatea de a scrie și de a citi nu este o garanție pentru a îți găsi un loc de muncă
• Să includă know-how-ul și standardele inițiativei privind educația adulților
• Încercarea de a combate problema în țările de origine
• Încurajarea participării la școală a romilor, asigurând, de exemplu, că cultura romilor / țiganilor
să se reflectă în programele școlare și manualele școlare (materiale mai adecvate din punct de
vedere cultural și metode de predare eclectică)
• Cultura romilor este una orală: citirea și scrierea sunt legate de utilizarea practică și nu de
îmbogățirea culturii personale. Oralitatea este legată de o "învățătură morală", cu evenimente
și anecdote reale. Este o comoară pentru a spune povestea rădăcinilor lor. Este utilă pentru a
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cultiva memoria și identitatea lor și întărește relația dintre vorbitor și ascultător.







Unii romi ar putea spune că, în opinia lor, nu este necesar să aibă studii, de exemplu ei pot
spune că trebuie doar să știe să-și scrie numele și să știe să citească.
Cheia spre respectul de sine constă în primul rând în educație. Educația este singura speranță
care poate oferi progrese.
O modalitate ar putea fi organizarea de dezbateri politice pentru îi provoca.
Întotdeauna trebuie să țineți cont de relațiile din interiorul familiilor și mai ales de atitudinea
soțului față de unele practici ,,emancipatoare" pentru soții și fiice (precum educația și munca).
Unii experți subliniază rolul rețelelor sociale și mesagerie: uneori acestea ajută la dobândirea
de competențe legate de viața de zi cu zi cu beneficii practice.

Adulții Romi - Rezumatul interviurilor: Educație de bază pentru Adulții Romi
În fiecare țară au avut loc 15 interviuri cu diferiți adulți romi. Acest capitol rezumă rezultatele tuturor
acestor interviuri. În timp ce unele dintre rezultate vor fi afișate pentru fiecare țară, alte subiecte vor
fi prezentate într-un rezumat general.

Informații privind grupurile chestionate
Vârsta
Romii intervievați în Austria au avut vârste cuprinse între 16 și 54 de ani; majoritatea dintre ei având
între 30 și 50 de ani.
Intervalul de vârstă al Romilor intervievați în Bosnia Herțegovina se situează între 25 și 55 de ani.
Romii intervievați în Italia aveau vârsta curprinsă între 22 și 52 de ani. Majoritatea persoanelor având
între 30 și 40 de ani.
Intervalul de vârstă al romilor intervievați în Portugalia a fost între 24 și 54 de ani. Majoritatea romilor
având vârsta cuprinsă între 30 și 50 de ani, iar 5 romi având vârsta mai mari de 50 de ani.
Romii intervievați în România aveau vârste cuprinse între 16 și 57 de ani, majoritatea fiind sub vârsta
de 30 de ani.
În Serbia participanții aveau vârste cuprinse între 19 și 66 de ani, partenerii de sex feminin fiind mai
tineri decât bărbații.
Prin urmare, intervalul general de vârste al interviurilor efectuate a fost între 16 și 66 de ani.
Distribuția între bărbați și femei
În Austria au fost intervievate 5 femei și 10 bărbați.
În Bosnia-Herțegovina, au fost intervievați 8 bărbați și 8 femei.
În Italia au fost intervievate 9 femei și 6 bărbați.
În Portugalia au fost intervievate 10 femei și 5 bărbați.
În România au fost intervievate 11 femei și 4 bărbați.
În Serbia au fost intervievați 5 bărbați și 11 femei.
În total, au avut loc 92 de interviuri cu 54 de femei și 38 de bărbați.
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Țara Natală
Romii intervievați în Austria au fost din Slovacia (6), Ungaria (4) și România (5)
Țara de origine a majorității romilor intervievați în Bosnia-Herțegovina a fost Bosnia și Herțegovina și
doar o romă are țara natală Germania.
Romii intervievați în Italia au fost din România (7), Kosovo (5) și Macedonia (3).
Țara de origine a tuturor romilor intervievați în Portugalia a fost Portugalia și toți intervievații romi din
România a fost România.
Țara de origine a romilor intervievați în Serbia a fost fie Serbia (13), fie Kosovo (3).
În concluzie, au fost intervievați romi din România, Slovacia, Ungaria, Bosnia Herțegovina, Germania,
fosta Iugoslavie, Portugalia, Serbia și Kosovo.
Dimensiunea și legăturile din cadrul familiei
Dimensiunile familiei romilor chestionați, variază foarte mult începând cu cel mult 5 copii. Majoritatea
romilor intervievați în toate țările partenere au o familie mică. Există, de asemenea, exemple de
persoane care trăiesc cu propriii cinci copii împreună cu familia lor extinsă de șapte frați cu partener și
copii. Unii dintre romii care locuiesc în Austria sunt temporar singuri și își contactează copii care se află
în țara de origine doar prin telefon.
Durata șederii într-un singur loc
Majoritatea romilor intervievați în Austria stau în Austria în proporție de 75-100%, dar numai 4 dintre
aceștia locuiesc în condiții de locuințe reglementate pentru o perioadă mai lungă de timp. Aceștia
locuiesc permanent în Austria, dar vizitează țara lor de origine de mai multe ori pe an. Doi dintre cei
chestionați petrec mai mult timp în țara lor de origine și rămân în Austria numai atâta timp cât este
necesar să facă niște bani.
Majoritatea romilor intervievați în Bosnia Herțegovina locuiesc într-un singur loc, iar 3 romi călătoresc
des.
Mai mult de jumătate dintre romii intervievați în Italia au trăit întotdeauna în același loc sau au stat
într-un singur oraș mai mulți ani. Două persoane călătoresc în mod regulat în țara lor de origine.
Respondenții romi intervievați trăiesc într-un sistem sedentar de locuințe sociale, furnizat de
municipalitate de mai mult de 12 ani.
Toți intervievații din România au o reședință stabilă, dar bărbații lucrează ocazional în străinătate.
Persoanele intervievate de romi sârbi locuiesc în același oraș pentru o perioadă lungă de timp. Cei trei
romi din Kosovo, s-au mutat în Serbia din cauza războiului și au rămas de atunci acolo. Numai o
persoană călătorește frecvent din cauza muncii.

Experiența educațională anterioară
Experiențele anterioare și gradul de educație formală
3 persoane dintre cele 15 intervievate în Austria nu au mers la școală și 4 persoane nu au terminat
școala obligatorie. 8 romi au terminat școala, iar unul dintre ei a absolvit cursurile de pedagogie socială
și are diplomă.
Majoritatea romilor intervievați din Bosnia Herțegovina nu au fost la școală. Numai 3 persoane au
frecventat școală timp de 2-5 ani. 4 persoane rome chestionate au experiență în cadrul educației nonformale (lecții de lectură și scriere).
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Experiența școlară a romilor intervievați în Italia variază de la o clasă până la 12 clase. Doi romi au mers
la liceu.
Adulții intervievați în Portugalia au declarat că au mers la școală. În timp ce 10 au terminat școala
obligatorie, 5 au frecventat mai puțin de 4 clase.
În România, 8 dintre romii intervievați sunt analfabeți, iar ceilalți 7 au urmat 4 ani de școală. În plus, 3
dintre adulți au participat la programul de educație pentru adulți prin intermediul educației de bază,
cum ar fi educația și formarea adulților.
Aproape jumătate dintre intervievații sârbi sunt analfabeți și nu au fost niciodată la școală. Experiența
școlară a celorlalți intervievați variază de la școala primară neterminată până la liceul terminat,
majoritatea romilor au absolvit școala primară.
În total, 30 de romi intervievați din toate țările nu au fost niciodată la școală și aproape același număr
de persoane nu a absolvit școala obligatorie.
Unii romi au fost capabili să obțină o formare profesională, precum zidar, dulgher sau miner, însă
majoritatea persoanelor intervievate au reușit doar să câștige experiență ca lucrători necalificați pe
șantierele de construcții, în agricultură și în domeniul curățării.
Importanța educației în activitățile zilnice
Toți romii chestionați evaluează importanța educației ca fiind semnificativă, în special din cauza
accesului la piața forței de muncă, de a citi și de a scrie, de a înțelege documente, de a căuta cursuri
de formare profesională etc. Aproximativ o treime dintre romii chestionați consideră că nivelul lor de
educația este, de cele mai multe ori, suficient pentru a face față vieții cotidiene, dar nu și pentru găsirea
unui loc de muncă etc. Cu toate acestea, unii romi menționează de asemenea că este important să
lucreze și să câștige bani pentru a îți acoperi costurile de trai și că educația poate să nu fie o soluție
întotdeauna, fiindcă sunt persoane care dețiun un nivel ridicat de educație însă totuși, sunt șomeri.
În ciuda faptului că educația este considerată foarte importantă pentru fiecare respondent, doar câțiva
au spus că știau și căutau continuu cursuri noi pentru a-și dezvolta competențele.
Situații în care lipsesc competențe
Majoritatea romilor au spus că au parte zilnic de situații dificile în viața lor de zi cu zi din cauza lipsei
abilităților de citire / scriere. Unii dintre ei au recunoscut că se simt stânjeniți și că nu este ușor dacă
întotdeauna trebuie să depinzi de altcineva. Romii intervievați au menționat următoarele situații în
care aceștea nu se descurcă individual:
 Citirea și scrierea (accesul la informație, capacitatea de orientare și organizare)
 Completarea diverselor formulare
 Citirea fișelor medicale
 Înțelegerea și semnarea documentelor (și anume în materie de securitate socială, de instanță
și de sănătate)
 Plătirea chitanțelor
 Completarea aplicațiilor pentru locuri de muncă (răspuns la întrebările legate de serviciu)
 Cunoașterea limbii germane pentru căutarea unui loc de muncă etc. (pentru romi care vin în
Austria)
 Cunoașterea limbii engleze, ca a doua limba
 Lipsa aptitudinilor tehnice și a abilităților informatice (cum ar fi operarea unui bancomat)
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Dorințe pentru viitor
Romii sunt conștienți de faptul că educația le poate schimba viitorul. Aceștia consideră că educația îi
va ajuta în special la găsirea unui loc de muncă, dar, de asemenea, aceștia văd avantajul autonomiei
dobândite prin educație. Dorințele lor individuale pentru viitor variază și acestea sunt:
 Obținerea stabilității și a unui permis de ședere în Austria
 Învățarea despre comerț, să capete o formare profesională (mecanic, agent de vânzări, gătit,
grădinărit, coafură, zidărie, canal, pictor ...)
 Găsirea unui loc de muncă, schimbarea locului de muncă
 Îmbunătățirea competențelor lingvistice germane; învățarea unei limbi străine
 Absolvirea școalii
 Să ajute pe alții; să nu fie autonomi
 Momente mai puțin jenante
 Schimbarea prejudecăților și atitudinii oamenilor despre romi (comunitatea de persoane
conflictuale, hoți și mincinoși)
 Să fie capabili să semneze și să nu trebuiască să utilizeze amprenta lor pentru a putea semna

Structura unităților de învățare
Contextul extern (spațiu, personal…)
Dintre toate opțiunile oferite, majoritatea romilor au menționat că ar dori să învețe într-o sală de curs
sau într-un grup. Unii au menționat că ar prefera să învețe într-un mediu cunoscut, ca de exemplu o
clădire Caritas. Respondenții au spus că ar dori ca cursurile, să fie organizate în apropierea zonei în
care locuiesc; întrucât majoritatea a declarat că, pentru ei ar fi o problemă să călătorească frecvent în
cel mai apropiat oraș.
În timp ce unii romi din Italia și Portugalia ar prefera să urmeze cursuri mixte cu non-romi, majoritatea
romilor din alte țări consideră că acest aspect nu este o problemă sau că ar prefera să participe la
cursurile doar cu romi.
În plus, majoritatea a afirmat că nu își pot lăsa copiii în grija altcuiva în timp ce ei frecventează cursurile.
În ceea ce privește atmosfera la curs și formatorul, romii au spus că necesitatea unui mediu primitor
este foarte important pentru studiu. Atmosfera la cursuri ar trebui să fie liniștită și confortabilă, unde
aceștia se pot concentra cu ușurință. De asemenea, au menționat că formatorul trebuie să vorbească
limba lor maternă și să construiească o relație bună cu ei, care îi poate încuraja să învețe. În plus,
aceștia trebuie să fie acceptați și să fie tratați în mod egal. În plus, un mediator în timpul cursurilor ar
fi un avantaj.
Mai mult, unele persoane chestionate au adăugat că ar prefera să învețe cu persoane de aceeași vârstă.
Durata și Frecvența
Durata și frecvența unităților de învățare, pe care romii intervievați au menționat că ar fi potrivită,
depinde de situația legată de aspectul muncii a acestora. Majoritatea romilor care muncesc preferă să
învețe 1-2 ore după-amiaza sau seara, timp de 3 ori pe săptămână. Iar romii fără un loc de muncă stabil,
pot învăța mai multe ore pe zi și mai multe zile pe săptămână. Majoritatea romilor au afirmat că durata
totală a unei faze de învățare nu trebuie să depășească 3 sau 4 luni, în timp ce unii preferă o lună sau
două luni de cursuri, alții pot participa la un curs timp de un an sau chiar mai mult.
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Majoritatea romilor chestionați au mai afirmat că o compensație pentru eforturile de învățare, în
formă monetară sau în materie de bunuri materiale, ar fi avantajoasă.
Conținutul cursurilor
Romii intervievați au specificat că ar dori să învețe următoarele:
 Să citească și să scrie (scrierea numelui)
 Bazele matematicii
 Să dobândească competențe informatice; să învețe să utilizeze internetul
 Să învețe o limbă străină, cum ar fi limba germană sau limba engleză
 Să obțină permisului de conducere
 Să poată efectua o tranzacție/ comerț
 Să dobândească abilități profesionale cum ar fi grădinărit, gătit, zidărie, mecanică, cusut,
artizanat, resurse forestiere, pictura, frizer
Motivație:
Majoritatea romilor chestionați consideră că prin educația vor câștiga cunoștințe care îi vor ajuta să își
găsească o (mai bună) slujbă, oportunități mai bune și să îi ajute să-și îmbunătățească condițiile de trai.
Materialele de învățare și exercițiile trebuie să fie utile pentru viața lor zilnică și cursurile ar trebui să
fie foarte practice.
Unii respondenți consideră, de asemenea, că sprijinul și respectul față de membrii familiei este un
factor important și că aceștia ar dori să-și ajute copii lor cu temele etc.
Un alt factor motivațional important pe care ei l-au menționat este fiabilitatea și prietenia formatorilor.
Ei doresc să fie tratați cu respect și nu doresc să fie discriminați.
Motivația unor romi chestionați este, de asemenea, de natură financiară. Ei au declarat că au nevoie
de o stabilitate financira pentru a putea învăța, iar câțiva au solicitat diverse recompense sau
decontarea costurile de călătorie.

Constatările Interviurilor
Acest scurt capitol rezumă concluziile interviului, conținând informații esențiale pentru crearea
cursului și a unităților de învățare.
Specificul și Mobilitatea Romilor
În timpul interviurilor cu specialiștii și cu romii, a devenit clar că grupul țintă este foarte eterogen. Este
important să se facă diferența între romii allohtoni și autohtoni, precum și romii sedentari și cei care
se află în mișcare. Chiar dacă acest manual își propune să ofere unități de învățare, la care pot participa
atât Romii mobili, cât și Romii sedentari. Pentru formatori și organizații, este important ca în timpul în
care implementezeă cursurile de educație de bază, să țină cont de diversitatea participanților care
participă la aceste cursuri. În acest manual se încearcă să se ia în considerare toate posibilitățile, cu
scopul de a crea un curs complex pentru toți Romii interesați.
Interviurile arată că, în timp ce în Austria există mulți romi mobile, în Portugalia majoritatea Romilor
sunt stabiliți acolo. În Italia, Serbia, Bosnia și Herțegovina și România ambele moduri de viață sunt des
întâlnite, chiar dacă experții au afirmat că în majoritatea cazurilor tații muncesc în străinătate pentru
a își întreține familia.
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Experții au subliniat importanța consilierii individuale pentru romii interesați pentru a își găsi cursul și
timpul potrivit pentru ei. Mai mult, au menționat importanța organizațiilor cooperante, cum ar fi
Caritas sau alte ONG-uri care deja lucrează cu romii, pentru a facilita accesul romilor la organizațiile
educaționale oficiale.
În scopul transferului de informații privind nivelul de cunoștințe al participanților, acestea trebuie
transmise de la o organizație la alta, transfer care, au subliniat experții, se poate întâmpla numai cu
acordul participantului. Prin urmare, echipa de proiect a specificat și explicat acest subiect, în capitolul
suplimentar Mobilitatea, care include un exemplu pentru un instrument de mobilitate.
Durata și Frecvența Cursului
Răspunsurile pe această temă, atât din partea romilor, cât și din partea experților, au fost foarte
diverse. Experții au afirmat că cel mai important aspect în legătură cu durata și timpul cursului este
adaptarea acestuia la nevoile și disponibilitatea grupului țintă.
Majoritatea experților și romilor au declarat că o fază de învățare ar trebui să fie între 1 și 3 ore pe zi
timp de până la 3 ori pe săptămână. În plus, majoritatea romilor au declarat că un curs de învățare nu
ar trebui să depășească perioada maximă de 3 sau 4 luni.
Pentru a lua în considerare nevoile anumitor participanți din fiecare grup, echipa de proiect a decis ca
cursurile să fie 45 minute, fără un timp alocat înainte și după curs. Grupul trebuie să decidă dacă
preferă una sau două unități pe zi, precum și numărul de zile pe săptămână. În capitolul suplimentar
"îndrumări pentru prima unitate" este descris modul în care se ajunge la o soluție comună privind
durata și frecvența ca grup, în timpul primei unități.
Condițiile Externe
Majoritatea romilor intervievați au declarat că preferă să învețe într-o sală de curs sau într-un grup.
Unii au menționat, de asemenea, că ar prefera să învețe într-un mediu cunoscut, cum ar fi de exemplu
o clădire Caritas. Mai mult, ar fi avantajos, dacă cursurile s-ar desfășura în apropierea zonei locală a
romilor, ca ei să nu trebuie să călătorească mult.
De asemenea, experții sunt de acord că este important ca sălile de curs să fie în apropierea habitatului
participanților și că participanții să cunoască clădirea și zona.
În timp ce unii experți consideră că cursurile nu ar trebui să se desfășoare în școli, din cauza
experiențelor școlare negative, alți experți recomandă facilități școlare din cauza avantajului de a avea
adulții și copiii în același loc în același timp. Acest subiect va trebui să fie rezolvat pentru fiecare curs
individual, ținând cont de posibilitățile fiecărei organizații și de nevoile participanților.
Atmosfera din sala de curs, menționeazpă experții și romii, că ar trebui să fie liniștită, primitoare și
pașnică, pentru ca aceștia să se poată concentra asupra învățării.
În plus, romii au afirmat că, pentru a putea să se concentreze în timp ce învață, îngrijirea copiilor de
către o persoană special responsabilă de copii lor, ar fi un factor important. În felul acesta, ei ar ști că
copiii lor sunt îngrijiți în mod adecvat.
În capitolul suplimentar întitulat ,,lucrător de îngrijire a copiilor”, un exemplu de astfel de loc amenajat
special pentru copii este descris ca model pentru organizațiile de învățământ care implementează
aceste cursuri.
Materialul și conținutul didactic
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Experții și romii sunt de acord că citirea și scrierea, competențele matematice și competențele digitale
reprezintă cunoștințele de bază cele mai importante. Romii, ar dori să învețe, de asemenea, limbile
străine, abilități profesionale și cunoștințe pentru a obține permisul de conducere. Experții consideră
că ar fi subiecte importante și limbile străine, natura și societatea, sistemul politic și tehnologia, care
ar putea fi adăugate ca conținut obligatoriu pentru a fi studiat. În această structură de curs pentru
educația de bază, aceste subiecte nu pot fi incluse din lipsa de resurse și timp.
Oricum, formatorii ar trebui să încerce să furnizeze materiale practice, bazate pe interesele și nevoile
participanților, care ar putea include informații despre subiectele menționate în timp ce practică
citirea și scrierea, competențele matematice și competențele digitale. Materialul didactic ar trebui
creat individual pentru în funcție participanți și adaptat nevoilor lor. Acesta ar trebui să fie interesante,
haptice, practice și creative, să conțină imagini iar metodele didactice trebuie să fie diverse folosind
muzică, discuții, studii de caz etc. Echipa proiectului a inclus 10 exemple de unități pe fiecare subiect,
în anexă, în conformitate cu aceste standarde.
Trainer/Formator
Experții sunt de acord ca formatorii trebuie să fie experți în educația pentru adulți, aceștia nu trebuie
să fie instruiți precum profesorii din cadrul școlii. Romii și experții sunt de acord că formatorul ar trebui
să vorbească limba maternă a participanților și că prezența unui mediator de romi la curs ar fi un
avantaj. Mai mult, relație dintre romi și formatorul lor poate fi un factor foarte important pentru nivelul
lor de motivație. Experții au afirmat că un formator bun trebuie să fie capabil să creeze materiale
creative adaptate nevoilor și intereselor participanților.
În capitolul suplimentar ,,Instruirea formatorului", sunt explicate competențele necesare ale unui
formator și domeniile de cunoștințe suplimentare necesare pentru a lucra cu acest grup țintă.
Motivația și Stimulente
Experții au afirmat că este important să îi motivăm pe participanți, pe de o parte, din punct de vedere
personal, cu povești de succes, crearea unei relații prietenoase cu ei și pe parcursul cursului prin
intermediul metodelor creative și, pe de altă parte, să folosim stimulente și recompense sub formă de
bunuri materiale. De asemenea, intervievații romi au spus că vor avea nevoie de ambele tipuri de
motivație.

22

Teoria Educației
Acest capitol oferă o prezentare teoretică asupra Andragogiei, precum și teoriile achiziției lingvistice și
contribuția didactică la matematică elementară.

Bazele Andragogiei
Ce este Andragogia?
Traducerea literală din greaca antică a termenului Andragogia este "liderul omului". Un educator
german pe nume Alexander Kapp a inventat termenul în 1833.
Andragogia se referă la metodele și principiile utilizate în educația adulților. Este știința care se ocupă
de înțelegerea și forma educației pe tot parcursul vieții a unui adult. Toate domeniile, de la educația
profesională, de la cea socială, politică și culturală, până la dezvoltarea propriei personalități îi aparțin.
Oamenii de știință, precum Jost Reischmann, au clasat educația adulților ca parte a andragogiei. Între
timp, conceptele privind educația adulților, educația continuă și andragogia sunt adesea folosite ca
sinonim în literatura tehnică.1
Profesorul american Malcolm Knowles a susținut că andragogia (conducătorul omului) ar trebui să se
distingă de termenul cel mai frecvent utilizat, pedagogia (conducerea copilului). Knowles a început deja
să fondeze o teorie cuprinzătoare despre învățarea în rândul adulților, astfel dezvoltând modelul
andragogic bazat pe șase ipoteze:
• Necesitatea de a ști: Înainte ca adulții să învețe ceva, trebuie să știe motivul pentru care
trebuie să învățe.
• Rolul experienței anterioare a cursantului: Experiența oferă baza pentru activitățile de
învățare, iar adulții vin în activități educaționale cu un volum mai mare și o calitate diferită a
experienței decît tinerii copii.
• Conceptul de sine al cursantului: Adulții sunt responsabili pentru propriile lor vieți și propriile
decizii privind educația. De asemenea, acest aspect este important în planificarea și evaluarea
instruirii.
• Dorința de a învăța: Adulții sunt interesați în învățarea subiectelor care au relevanță imediată
pentru munca lor sau pentru viața personală și informațiile care îi pot ajuta să gestioneze
efectiv problemele lor reale
• Orientarea spre învățare: în timp ce copiii și tinerii învață conținutul și se centrează pe diverse
subiecte teoretice, adulții se centrează mai mult pe învățarea aspectelor ce țin de viață sau de
problemele reale.
• Motivația: Adulții reacționează mai bine la motivația intrinsecă (respectul de sine, viața calității
etc.) decât la motivația exterinsecă (locuri de muncă, promoții etc.)2

Diferențele dintre pedagogie și andragogie
Pedagogie:

1
2

https://de.wikipedia.org/wiki/Andragogik [2017, May]
http://academic.regis.edu/ed205/knowles.pdf , page 1 [2017, May]
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•

•
•
•

Elevul este dependent de formator, care programează toate activitățile. Deci, formatorul
decide nu numai cum, unde și când elevii ar trebui să fie, ci și ceea ce este predat și modul în
care este predat. Mai mult, învățarea este evaluată de către formator.
Metoda de pedagogie este didactică. Deoarece copiii au deja puțină experiență care ar putea
fi obținută de la acest tip de învățare.
În acest domeniu există un set standard de curriculum care se bazează pe nevoile sociale.
Copiii sunt presați de influențele externe, de exemplu de profesor, de părinți sau de
concurența pentru note. 3

Andragogiei:
• Spre deosebire de pedagogie, elevul este auto-dirijat și se îndreaptă spre independență. De
asemenea, el / ea este responsabil de învățare sa și se evaluează independent pe sine.
• Metodele de învățare a andragogie sunt rezolvarea problemelor, discuții și servicii pentru
învățare. Fiindcă, adulții dețin mai multă experiență, deja.
• Curriculum-ul este doar o aplicație bazată și subiectele țin de aspectul vieții.
• Din cauza motivației interne, adulții îndeplinesc sarcini și rezolvă probleme. Aceasta include
încrederea în sine, auto-actualizarea etc. 4

3
4

Ibidem
https://de.wikipedia.org/wiki/Andragogik [2017, May]
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Achiziția lingvistică
În primul rând, se folosesc diferite denumiri pentru limbile care sunt implicate în procesul de
socializare: limba maternă, limba maternă, limba primară, limbajul L1 și, uneori, limba familială sau
limba originală. În plus, există și numele celei de-a doua limbi sau L2. Acestea sunt folosite pentru un
limbaj ambiental care este dobândit abia târziu. Și termenul "bilingvism" înseamnă să stăpânească
două limbi la nivelul limbii materne. 5
Forme de achiziție lingvistică
Puncte de interes: există trei forme diferite ale achiziției lingvistice.
• achiziția primei limbi
• achiziția necontrolată a celei de-a doua limbi
• achiziția limbii secundare controlate sau predarea limbilor străine la școală 6
Semnificația primei limbi pentru achiziția lingvistică
De la discuția despre barierele lingvistice din anii șaizeci se știe că prima limbă joacă un rol central în
dezvoltarea limbajului unui individ.
Actualizarea și susținerea capacității lingvistice specifice în prima achiziție lingvistică a unei persoane
și creșterea concomitentă într-o anumită lume lingvistică și culturală constituie piatra de temelie
pentru achiziționarea de alte limbi sau limbi străine.
Și dacă nu se promovează și nu se dezvoltă achiziția lingvistică, se ajunge la așa-numitul
,,semilingualism". Înseamnă un bilingvism care are un curs nefavorabil al socializării lingvistice și de
aceea nici una, nici cealaltă limbă nu se poate dezvolta. Deci, dacă prima limbă nu este însușită pe
deplin, de exemplu fiind probleme legate de gramatică sau ortografie, acest aspect va afectat cea dea doua achiziție lingvistică. Acesta este motivul pentru care există o legătură între dezvoltarea primei
și a celei de a doua limbi straine.
În mod frecvent, mulți oameni dintr-o altă țară primesc un curs în L2, limbajul statului în care traiește,
iar limba originală este tăiată brusc. Rezultatul este că nici una dintre cele două limbi nu este întradevăr dobândită și astfel este prezentă o restricție secvențială. De asemenea, este influențată
dezvoltarea abilităților cognitive.7

Teoriile achiziției lingvistice
Limba este un sistem abstract complex de reguli gramaticale, sensuri și conversie pragmatică. Modul
de dezvoltare lingvistică devine influență din partea factorilor sociali, biologici și cognitivi.
Diferitele teorii ale achiziției lingvistice oferă modele explicative parțial contradictorii și parțial
complementare.
1. Imitație și condiționare (behaviorism)
2. Mecanismul nativ (nativism)
3. Interacțiunea (interacționism)
4. Pe baza unei experiențe concrete (cognitiviste)8

5

Spracherwerb in der Migration – Deutsch als Zweitsprache, page 1; http://oesterreichischesdeutsch.bildungssprache.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_oesterr_dt_unterrichtssprache/Publikationen_Rudolf_de_C
illia/srdp_cillia_spracherwerb_migration_2011-10-11_f%C3%BCr_BIFIE.pdf [2017, May]
6 Ibidem, page 2
7 Ibidem, page 3-4
8 http://www.sprachfoerderung.info/spracherwerb.htm [2017, May]
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Teoria comportamentului / behaviourism (Skinner)
Achiziția lingvistică este o imitație. Mediul oferă modele lingvistice și susține declarațiile corecte prin
laudă. Comparativ cu afirmațiile greșite, nu sunt afișate reacții negative. Cu cât un cuvânt sau o
declarație este întărită mai des, cu atât mai mult se întărește în repertoriul lingvistic. Limbajul este
format din reacțiile mediului. 9
Prin urmare, formatorul obține un rol important din cauza stabilirii și oferind stimulente și reacții
adecvate la reacțiile elevilor. În acest fel, formatorul intervine cu feedback-ul pozitiv (uneori negativ)
centralizat asupra proceselor de învățare ale cursantului.
Realizare:
În practică, înseamnă instruirea în pași mici, repetând, pentru a obține mai ușor cunoștințe de fapt (de
exemplu, vocabulare).
• Obiective de învățare: obiectivele de învățare sunt clar formulate.
• Aranjarea sarcinilor de învățare: Exercițiile sunt ușor de formulat, astfel încât să fie
predominate feedback-urile pozitive. De asemenea, elevii pregătesc sarcinile cu viteză proprie,
dar ordinea este prescrisă de formator. Începând cu subiecte mai ușoare, crescând încet spre
cel mai dificil nivel.
• Aranjamentul materialelor de învățare: conținutul de învățare este împărțit în porțiuni mici
individuale și acest lucru necesită activități de învățare care sunt coordonate și dezvoltate între
ele.
• Lăudați / revizuiți: este necesar să faceți o revizuire sau un feedback prompt10
Exemplu practic:
Trainer: "Poți să-mi aduci un pix, te rog?"
Elev: "Un pix."
Trainer: "Da, este un pix."

Teoria nativistă a limbajului (Chomsky)
Aparatul de preluare a limbii (LAD) este un concept nativist, precum și un model ipotetic pentru
achiziția lingvistică. Există o ipoteză în această teorie că, indiferent de dezvoltarea cognitivă, există un
mecanism innascut de achiziție lingvistică, care determină în mod important achiziția lingvistică.
Chomsky a folosit modelul pentru a explica cât de uimitor este capacitatea oamenilor de a dobândi
abilități lingvistice, precum și de a contabiliza înțelegerea înnăscută a gramaticii și așa mai departe.
Alte presupuneri:
• Oamenii dobândesc limba în mod intuitiv și inconștient.
• Toți au predispoziții care sunt folosite pentru achiziția lingvistică. Aceste predispoziții sunt
"formale Universalien" (acestea privesc caracterul regulilor/gramatică), "substantielle
Universalien" (informații despre esența limbii, de exemplu, diferența dintre sunetele lingvistice
și non-lingvistice) și pe baza acestor cunoștințe cursanții construiesc ipoteze despre structura
limbii (procesul educației ipotezelor și procesul de evaluare a ipotezelor)11
9

Ibidem
https://www.isb.bayern.de/download/1542/flyer-lerntheorie-druckfassung.pdf , page 4 [2017, May]
11 https://de.wikipedia.org/wiki/Language_Acquisition_Device [2017, May]
10
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Realizare
Studentul nu învață propoziția în limba străină, ci construiește noi propoziții prin regulile din limba
maternă sau din prima limbă. Prin urmare, formarea se realizează prin repetarea propozițiilor potrivite,
pentru a învăța, de asemenea, și a regulelor limbii. Din acest motiv, formatorul oferă date despre limba
respectivă. Este importantă regula de cunoaștere, de exemplu poziția verbelor, care este predate de
către formator.
Exemplu practic:
Antrenorul citește o propoziție dintr-o carte: "Luni ea a mâncat un măr. Marți, ea ... "Învățătorul
completează propoziția:" ... a mâncat un măr ". Apoi, cursantul repetă propoziția pentru a-și aduce
aminte de regula gramaticii.
Teoria interacționistă (Bruners)
În această teorie interacțiunea socială joacă un rol central, astfel încât limba înnăscută să se poată
dezvolta. Limbajul este dobândit în interacțiune printr-o acțiune comună, printr-o piesă repetată a
cărei scop rămâne mereu aceelași în care elevul preia din ce în ce mai mult rolul activ și transferă în
cele din urmă abilitățile dobândite prin interacțiunea socilă în situații reale.
De asemenea, merită menționat faptul că interacțiunea socială are o influență asupra stării respective
a dezvoltării cognitive și lingvistice a fiecăruia.12
Realizare
Situația de predare și învățare înseamnă nu rezolvarea problemelor didactice, ci descoperirea și
construirea de probleme independente. Este un proces de construire individuală a cunoștințelor și
interacțiunea socială se află în prim plan.
Deci, formatorul are doar rolul de antrenor sau ghid de învățare, care sprijină procesele autonome și
sociale ale muncii.
• Scopul învățării nu este de a găsi soluții pe baza metodelor corecte, dar elevii sunt capabili să se
ocupe de anumite situații și, în final, să dezvolte anumite soluții. Participanții trebuie să reflecteze
asupra situașiei iar crearea unui context autentic pentru a îi ajuta să se dezvolte devine un rol central.
• Metode precum lucrări de grup și diferite activități jucăușe (în interior sau afară) sunt eficiente
pentru descoperirea și construirea de probleme dar de asemenea, pentru a obține unele idei de la
ceilalți cursanți. Este important ca elevii să pună întrebări între ei.
Exemplu practic:
Pentru a interacționa și comunica, formatorul inițiază un joc de grup cu minge. Participanții
interacționează și vorbesc între ei fără nici un scop de învățare. Ei comunică între ei sau cu "antrenorul"
și învăță termeni lingvistici complexi. Astfel, ei capată noi abilități pe care le pot folosi și în alt context.
Teoria cognitivă:
Condiția de bază pentru dezvoltarea cognitivă și lingvistică este experiența concretă a mediului prin
intermediul tuturor simțurilor. Astfel, imaginile obiectelor concrete dobândite, rafinate internalizate

12

http://www.sprachfoerderung.info/spracherwerb.htm [2017, May]
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sunt în cele din urmă finalizate printr-un cuvânt. De aceea limba este în același timp o condiție a
avansării gândirii abstracte. 13
Realizare:
Omul primește informații despre toate subiectele din viața umană care sunt rezolvate ca cogniții și
realizări. Aici, cursantul și, de asemenea, antrenorul au un rol central și activ. Cursantul obține
informații și definiții ale problemelor de la formator și, pe baza acestuia, elevul dezvoltă modalități de
soluționare.
Formatorul oferă o ancorare a unor noi materiale în experiențele anterioare. În primul rând, el
determină o ordine de prioritate a cunoștințelor disponibile cu privire la subiectul învățării. Din acest
motiv, rezultă o structură de conținuturi pentru studiu relevantă, iar elevul poate aranja procesul de
învățare activ și individual. În calitate de tutore, formatorul oferă elevului un ajutor care are ca efect
faptul că cursantul produce o legătură între materialul de învățare deja învățat și cel nou.
Exemplu practic:
Antrenorul arată elevilor câteva tipuri de bile diferite. Ei explorează și ating obiectele în timp ce
antrenorul numește mingiile prin diferite cuvinte. După câteva repetări, elevii implică cuvintele numite
de către antrenor în vocabularul lor.

Posibilitatea utilizării concrete în cadrul educației adulților (exemplu de bună
practică)
“The dialogic learning” (Urs Ruf, Peter Gallin) 14
Structurarea este dialogul dintre persoana de formare a cărei ofertă se orientează pe baza logicii și
curriculum-ului profesional și a persoanelor care învață să utilizeze oferta personalului de formare în
mod individual. Sarcina principală a persoanelor care învață este să se documenteze despre
autenticitatea utilizarii personale a subiectelor (numit “Lernjournale”).
Instrumentele pentru învățarea prin dialog
 Ideea Principală
 Sarcinile deschise




Jurnalul
Feedback
Reguli

Conceptul de învățare prin dialog și conceptul de învățare prin instruire
- două concepte de formare diferite 15
Învățarea prin Dialog


Învățare prin instruire

Întâlniri autentice între conținut și participanți 

Oferirea și practicarea cunoștințelor

13

Ibidem
https://de.wikipedia.org/wiki/Dialogisches_Lernen [2017, May]
15 Dialogisches Lernen nach Urs Ruf und Perter Gallin, page 2;
http://arbeitsplattform.bildung.hessen.de/fach/2/news/dez/dialog.pdf [2017, May]
14
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Ideiile central pedagogice:
 Fiecare cursant trebuie să aibă un dialog
personal și trebuie să se comporte în cercul
său îngust ca experți în cercetare.
Ordinea:
 Toți folosesc propriile posibilități (exprimarea
gândirii etc.).

Ideiile central pedagogice:
 Toți cursanții ar trebui să trateze acest
lucru în așa fel cum este descris în cărțile
de referință.
Sarcina:
 Trebuie să atingeți un scop prescris. Dacă
cineva nu face acest lucru, este exclus.

Jurnal:
Exercițiile și Examenele scrise:
 Învățătorii povestesc despre întâlnirile lor  Cursanții încearcă să utilizeze cunoștințele
personale cu materialul.
tehnice și procedurile standardizate cât
mai profesional posibil.
Feedback (persepective pentru dezvoltare):
Corecție (perspectiva deficitului):
 Persoana
de
formare
interpretează  Participanții determină defectele și
respectivele procese de învățare și oferă
ratează divergențele în raport cu normele
recomandări pentru lucrul mai complex.
tehnice.
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Didactica matematicii elementare
Didactica matematică se ocupă de învățarea și ucenicia în matematică în toate etapele de vârstă. Se
caută răspunsuri la întrebări de genul: Ce ar trebui și ce ar putea să învețe oamenii din unitățile de
matematică? Cum ar trebui sau ar putea fi predată un anumit conținut matematic sau cum ar putea /
ar trebui să se dezvolte o anumită abilitate matematică? Cum pot câștiga mai multă bucurie din
activitățile matematice?
Pe de o parte se orientează pe matematică și, pe de altă parte, pe cursanți.
Principii didactice
Principiile didactice nu sunt instrucțiuni riguroase de acțiune sau rețete. Acestea sunt propuneri,
sugestii și sfaturii structurale. În ultimele decenii, un număr mare de astfel de principii au fost
formulate de experți matematici.
În primul rând, instructorul ar trebui să răspundă la întrebarea: Ce trebuie deja să cunoască cursanții?
De asemenea, sunt importante conversațiile cu cursanții, cum ar fi "Câte brațe are sepia?", privind
diverse imagini împreună.16
“E-I-S-Prinzip” (J.S. Bruner)
Circumstanțele matematice pot fi prezentate în trei tipuri diferite:
• "enaktiv" - acționează
• "ikonisch" - figurativ
• "symbolisch" - verbal sau prin diverse forme
Mai mult, la nivel de acțiune se distinge dacă elevul efectuează acțiunea, trăiește acțiunea sau își spune
acțiunea și o imaginează.
Exemplu Practic
Patru fete și trei băieți merg la cinema. Câte bilete ați cumpărat?
• Asamblarea a două cantități reprezintă o acțiune. De asemenea, procesul poate fi arătat grafic
și să fie notat simbolic (4 + 3 = 7).17
Principiul operațional
Captarea obiectelor pentru a investiga modul în care sunt construite și modul în care se comportă dacă
se exercită asupra lor operațiunile.
În mod concret, aceasta înseamnă că capacitatea de compoziție, asociativitatea și reversibilitatea joacă
un rol important în introducerea și practicarea unei arii matematice.18
Procesul sistematic al cursantului:
• Examinați - ce operațiuni sunt funcționale și cum sunt legate între ele
• Aflați - ce calități și relații cu obiectele sunt impresionate de construcțiile lor
• Observă - ce efecte au operațiile asupra calităților și relațiilor obiectelor ("ce se întâmplă cu,
dacă ...?)

16

http://www.didmath.ewf.uni-erlangen.de/Vorlesungen/Hauptschule/Zahlbereiche/ws08_09/Did06_04.pdf , page 1
[2017, May]
17 Ibidem
18 Ibidem, page 4
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Exemplu practic - "Sumele pe suta de bord" (Floer in 2003)
Cursanții ar trebui să determine suma unei tăieturi pătrate (2x2), de exemplu. După aceea, tăierea este
deplasată în jurul unei unități la dreapta sau în jos sau în stânga. Ei ar trebui să răspundă la următoarea
întrebare: "Ce se întâmplă cu suma dacă schimbați tăierea în jurul unei unități la dreapta (sau în jos
sau stânga)?"
Posibilitatea utilizării concrete în cadrul educației adulților (exemple de bune practici)
“mathe 2000” (Wittmann & Müller)19
Acest concept deține principiul unei învățări active și descoperite, care înseamnă căutarea și
transformarea autonomă a informațiilor și construirea cunoștințelor prin activități proprii.
Domenii de interes:
Orientarea spre activități, practica productivă, acțiunea de rezolvare a problemelor, învățarea prin
cooperare, diferențierea, învățarea în situații complexe și modalitățile individuale de soluționare
Un joc de rol - adăugarea de situații zilnice:
Situația reprezentată în cartea matematică este jucată de cursanți. Ortografia corectă și modul de
vorbire sunt explicate pe tablă. Apoi situația este descrisă de către cursanți - posibilă cu figuri / obiecte
de pe masă. Ulterior, ei au o imagine clară a procesulul de adunare.
Un exercițiu pentru cercetare:
Trei cursanți gândesc exerciții de adăugare pe baza celorlalte exerciții. Observă acestea și încearcă să
spună o poveste aritmetică, poate cu o schiță către ceilalți cursanți. Din cauza dificultăților lingvistice
formatorului poate interveni.
Obiectivele de învățare:
• Elevii cunosc operațiunea adunare în situațiile zilnice
• Elevii explică adăugarea la nivel de acțiune și transferă conexiunea la nivel simbolic.
• Elevii cunosc semnificația semnului egal.

19

http://193.174.11.181/PDF-Files/suhr_ue.pdf , page 2 [2017, May]
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Aspecte importante ale rezultatelor învățării
Planificarea procesului de predare începe chiar de la sfârșit. Deși etapele procesului de predare
(planificare, pregătire, realizare, evaluare) sunt interdependente și ciclice, planificarea este primul pas
în pregătirea predării ca activitate intenționată și semnificativă a formatorilor și participanților fiecărui
proces educațional. Planificarea începe cu întrebarea: ce vreau să obțin în acestprin acest curs și cum
voi realiza asta?
DeSeCo, OECD, programul Tuning și mulți alții au încercat să definească competențele cheie necesare
pentru viața într-o lume contemporană pe care o persoană le câștigă pe tot parcursul vieții în procesele
de învățământ formal, non-formale și informale. Competențele cheie sunt: abilitatea de a comunica în
limba maternă; Abilitatea de a comunica într-o limbă străină; Înțelegerea și utilizarea cunoștințelor
matematice, știință și tehnologie; Abilitatea de a utiliza tehnologia digitală; Abilitate de învățare;
Abilități sociale și civice într-un mediu multicultural; Antreprenoriatul și abilitatea patrimoniului
cultural. Există trei categorii de competențe cheie:
1) utilizarea interactivă a instrumentelor ((utilizarea limbilor, simbolurilor și textelor), utilizarea
cunoștințelor și a informațiilor, utilizarea tehnologiei); 2) abilitatea de a comunica cu grupuri eterogene
(crearea unei bune comunicări cu ceilalți, lucrul în echipă, gestionarea și rezolvarea conflictelor); 3)
acțiunea autonomă (înțelegerea contextului mai larg în care trăim, abilitatea de a ne gestiona
obiectivele, prioritățile și strategiile de realizare a vieții, înțelegerea propriilor interese și capacitatea
de a le realiza în contexte complexe).
Când știm ce vrem să realizăm cu procesul de predare, ce competențe ne dorim ca participanții să
dobândească, atunci stabilim obiectivelr de predare și formulam rezultatele învățării.
Obiectivele implică ceea ce intenționează să realizeze formatorul în procesul de predare. Prin urmare,
scopurile pedagogice ne spun ceea ce dorește să predea instructorul și se referă la intențiile trainerului,
iar rezultatele se referă la învățare, de exemplu, ceea ce se așteaptă de la participanți la sfârșitul
procesului de predare.
Conform lui Dragičević și Dželalija 20 rezultatele învățării sunt afirmații clare și precise despre ceea ce
participanții ar trebui să știe, să înțeleagă, să poată să facă, să dobândească valoare sau să fie capabili
să demonstreze la sfârșitul procesului de predare. Rezultatele învățării sunt competențele pe care
persoana le-a câștigat prin învățare. Rezultatele învățării, spre deosebire de scopurile educaționale
(obiectivele), definesc ce trebuie să știe și să poată să facă un stagiar, mai degrabă decât un antrenor.
Rezultatele învățării 21 nu indică tipurile de activități sau metodologii care vor fi utilizate în timpul
procesului de predare, ci mai degrabă indică așteptările și abilitățile pe care participanții le vor dobândi
după curs. Rezultatele învățării ar trebui să fie SMART:
 Specific/Specific (rezultatul ar trebui să fie cât mai specific posibil, formulat cu cuvinte clare și
concrete)
 Măsurabil/Measurable (măsurarea rezultatelor învățării permite obiectivitatea în timpul
evaluării și este important să se stabilească criterii și modalități de măsurare dacă rezultatul
dorit a fost atins)

20

Dragičević, T. I Dželalija, M. (2016). Kako napisati ishode učenja? Split: Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu;
http://stemp.pmfst.unist.hr/wp-content/uploads/2016/05/Kako_napisati_ishode_ucenja.pdf
21 Ibidem.
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Realizabil/Achievable (deși formatorul definește în prealabil rezultatele învățării, este
important ca participanții să fie conștienți de rezultatele programului la prima întâlnire
comună și de rezultatele învățării fiecărei clase la începutul fiecărei unități)
 Realiste/ Realistic (este, de asemenea, necesar să se asigure că rezultatele învățării sunt
realizabile în perioada de timp selectată (în timpul procesului de predare și învățare))
 Definit în timp util/ Timely defined (rezultatele învățării trebuie să fie limitate în timp și să
reprezinte intervalul de timp în care acestea vor fi realizate)
Rezultatele învățării reprezintă baza pentru selectarea strategiilor de predare, învățare și verificare a
învățării / adoptării / dezvoltării. Unul dintre cele mai utilizate cadre teoretice pentru planificarea,
pregătirea și evaluarea procesului educațional este taxonomia Bloom a obiectivelor educaționale.
Taxonomia lui Bloom explică trei domenii de bază ale personalității umane și activități care se suprapun
între ele: abilitățile cognitive, emoționale și psihomotorii (cunoștințe, atitudini și abilități). Taxonomia
lui Bloom ne permite să prezentăm într-un mod vizibil și măsurabil diferitele tipuri de cunoștințe,
abilități și atitudini ale participanților, și folosim verbe în procesul de formulare a rezultatelor învățării
pentru toate cele trei domenii.

VII.

Cognitiv
(Bloom, 1956; Pohl, 2000)
-

Emoționale
(Krathwohl, 1964)
-

Psihomotorii
(Simpson, 1966)
origine

VI.

sinteză / creație

-

adaptare

V.

evaluarea

caracterizare

complex răspuns deschis

IV.

analiza

organizare

mecanism

III.

aplicare

prețuire

răspuns ghidat

II.

comprehensiune/înțelegere

abilitatea de a răspunde

colecție

I.

cunoștințe

primire/acceptare

stimulare senzorială

Categoria
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Unități de învățare
Recomandări generale privind cursurile
Acest capitol oferă câteva recomandări generale privind grupul țintă, motivația, stimulentele,
abandonarea cursului, lipsa unităților și contractelor și, prin urmare, stabilește o structură pentru
unitățile de învățare care urmează. Recomandările sunt date pe baza cercetărilor efectuate, a
interviurilor experților și, nu în ultimul rând, a experienței de lucru cu romii în fiecare zi.
Grupul Țintă
Grupul țintă al unităților de învățare al din acest proiect sunt adulții romi, începând cu vârsta de 18 ani,
deoarece aceasta este vârsta oficială a unui adult în majoritatea țărilor europene. Participanții pot să
își admiă singuri originea de Rom - deci nu există criterii referitoare la categorizarea etniei. Excluși din
cadrul grupului țintă sunt adulții romi care au terminat ciclul educației formale (cel puțin 8 ani de
școală).
Gen
În general, cursul este planificat să aibă loc în grupuri mixte de bărbați și femei, dar dacă antrenorul
consideră că este necesar să împartă grupul între bărbați și femei, pentru unele exerciții, aceasta ar
trebui să fie în puterea sa de decizie.
Motivația-strategia:
Așa cum am menționat deja în capitolele "Aspecte importante ale educației adulților" și "Train the
trainer", motivația este una dintre cele mai importante părți în cadrul formării. Prin urmare, formatorul
este responsabil să mențină motivația prin diferite moduri:
În general, formatorii nu ar trebui să promită ceea ce nu pot realiza cu siguranță, de exemplu un loc de
muncă după terminarea cursului. Pentru a motiva membrii familiei, formatorul trebuie să precizeze în
mod clar ce competențe pot fi obținute în curs și ce teme vor fi acoperite, precum și ce nu va fi posibil
să se învețe la curs. Pentru a motiva membrii familiei, cursurile trebuie să fie practice și legate de viața
lor zilnică. De asemenea, este foarte important ca antrenorul să câștige încrederea membrilor familiei
și să-i trateze la același nivel, nu să-i umilească sau să-i diferențieze. Prin urmare, în special prima
unitate este crucială - detalii despre prima unitate pot fi găsite în capitolele suplimentare de la sfârșitul
manualului.
Totuși, menținerea motivației este doar o primă parte - crearea motivației este altceva. Și aceasta este
doar o treabă parțială a formatorilor, dar aceasta trebuie realizată înainte de începerea cursului și nu
poate funcționa decât dacă tema educației și importanța educației este cunoscută anterior în
comunitățile de romi. Acest lucru se poate întâmpla în moduri diferite:
• Conectați-vă cu comunitățile locale: va fi important ca formatorul, să fie cunoscut în prealabil
în comunitate, astfel că el / ea ar trebui să ia legătura cu liderii comunității și să încerce să
cunoască comunitatea și membrii săi înainte de a începe cursurile.
• Asistența socială: asistența socială și consilierea socială pot juca un rol important - de exemplu,
în timpul consilierii, într-un mediu sigur și de încredere, tema educației și importanța acesteia
pot fi menționate și discutate.
• Role-model: o modalitate poate fi de a folosi ,,role-model", persoane din comunitatea de romi
care au reușit să-și finalizeze educația și ei spun comunității cum educația îi ajută în viața lor
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de zi cu zi. Aveți grijă să nu promiteți nimic (în special în ceea ce privește locurile de muncă), ci
să conectați educația cu viața lor și cum aceasta le poate ajuta.
Este importantă răbdarea și un nivel ridicat de toleranță în ceea ce privește frustrarea, deoarece este
nevoie de mult timp pentru a motiva persoanele rome care au cele mai multe experiențe negative cu
educația, să se alăture cursurilor. Dar rețineți că fiecare persoană care vine la cursuri este o persoană
care vorbește despre educație în comunitatea lor, împărtășește cunoștințele sale și, prin urmare,
acționează ca un multiplicator.
De asemenea, stimulentele pot fi o motivație puternică.
Stumulente:
Stimulentele pot fi utile pentru menținerea motivației adulților romo, precum spun experții noștri la
interviuri. Deși, bineînțeles, ar fi mai bine ca romii să aibă o motivație intrinsecă, dar experiența arată
că motivația extrinsecă funcționează bine cu romii și, prin urmare, se recomandă să folosim stimulente
când există suficiente fonduri pentru a face acest lucru.
Cu toate acestea, nu orice stimulent este la fel de potrivit. Stimulentele trebuie adaptate la nevoile
zilinice a membrilor familiei - de exemplu, atunci când predați pachete de alimente, aveți grijă dacă
membrii familiei au un frigider, modul în care gătesc și unde le pot stoca, astfel încât să le dați alimente
care le pot folosi.
Mai jos este o colecție de stimulente potrivite și nepotrivite, precum și recomandări cu privire la modul
de utilizare a acestora în cel mai bun mod.
• În timpul cursurilor recomandăm să fie disponibile băuturi gratuite, biscuiți, cafea și ceai (de
asemenea, mese pentru membrii familiei la domiciliu) și, dacă este posibil, o masă.
• Alimentele ambalate pot fi utile, dar ar trebui să conțină numai lucruri pe care le pot folosi cu
adevărat. De aceea, formatorul ar trebui să fie conștient de obiceiurile participantului înainte
de a acorda stimulente.
• De asemenea, pot fi utilizate pachete cu haine sau produse igienice (gel de duș, razor, ...) –
precum mai sus, asigurați-vă că lucrurile pe care le dați sunt utile.
• În plus, pachetele cu materiale școlare (notebook-uri, creioane, radiere, etc.) pentru acasă ar
putea fi un stimulent. În orice caz, asigurați-vă că aveți suficiente materiale în spațiul de studiu,
de aceea, dacă ceva este uitat sau pierdut, puteți avea în continuare suficient pentru ca toată
lumea să poată lucra.
• În cadrul unor exemple de bune practici, adulții primesc și bani dacă participă la cursuri în mod
regulat. Potrivit echipei de proiect, acesta este un motivator uriaș și oamenii vin în mod regulat
pentru că sunt compensați pentru pierderea veniturilor (prin colectare, vânzare, cerșetorie
etc.). Cu toate acestea, acordarea de bani schimbă dinamica grupului și trebuie să fiți atenți
cum să îi utilizați - dacă decideți să utilizați banii, țineți cont de participarea activă în timpul
unităților și conectați banii nu numai la prezența acestora.
Abandonarea Cursului
O altă întrebare importantă este cum să rezolvam problema abandonărilor. Desigur, fiecărui
participant trebuie să i se permită să abandoneze cursul dacă nu se simte confortabil. Totuși,sugerăm
următoarele soluții pentru această problemă majoră:
• Mergeți și vizitații acasă și încercați să aflați care este problema și discutați despre aceasta
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•

Dacă formatorul are o relație personală cu participanții, care le permite să se simtă în siguranță
și să vorbească liber, este mai probabil să găsească o soluție, de exemplu, să se înscrie din nou
într-un curs mai târziu...
• Dacă cineva vrea să renunțe oricum, explică-le că le vei păstra locul pentru una sau două
săptămâni înainte de a-l oferi altcuiva și înainte de a le spune celorlalți participanți, astfel încât
să îi oferi o șansă să revină la cursuri.
• Asigurați-vă că le-ați acordat certificatele competențelor dobândite până atunci și le-ați
explicat că, dacă vor să înceapă din nou, trebuie să înceapă cursul de la început.
• Vizitații ulterior cu speranța că aceasta le-ar putea facilita luarea deciziei de a reîncepe cursul.
• Dacă este posibil, după ce timpul pe care îl alocați persoanelor care doresc să abandoneze să
se reîntoarcă a expirat, încercați să găsiți pe cineva care vrea să se alăture cursului, dacă aveți
posibilitatea și nu ați avansat prea în cadrul cursul dvs. Fiți conștienți că va fi greu pentru o altă
persoană să îi ajungă din urmă pe ceilați membri. Vor fi necesare unele teste pentru a afla dacă
abilitățile unei alte persoane se potrivesc cu restul grupului.
Absența participanților de la unitățile de învățare:
S-ar putea să se întâmple ca un membru al familiei să fie absent uneori de la cursuri din diferite motive,
cum ar fi, de exemplu, când sunt bolnavi. Pentru a îi ajuta să țină pasul cu ceilalți participanți, puteți să
le oferiți posibilitatea de a veni la o unitate suplimentară. Asigurați-vă că acest lucru nu este văzut nici
ca o pedeapsă, nici ca o opțiune mai interesantă decât unitățile obișnuite.
Contracte:
Dacă există anumite cerințe legale în țara dvs., pentru a colecta datele clienților sau pentru a începe să
lucrați cu un client, pot fi înființate contracte. Asigurați-vă că contractul este explicat în mod
corespunzător membrilor. În general, dacă nu este o cerință, am sugera să nu încheiem un contract, ci
să convenim asupra regulilorcu privire la activități, împreună în grup. Regulile ar trebui să fie stabilite
în timpul primei unități - mai multe despre aceasta se poate regăsi în capitolul suplimentar de la prima
unitate.
Echipamentul:
Organizațiile trebuie să furnizeze toate materialele de învățare necesare. Formularele trebuie tipărite
pentru fiecare membru și toate materialele adiționale (stilouri, hârtie, material necesar pentru exerciții
practice etc.). Mai multe informații despre materialele necesare sunt furnizate în capitolele de unități
de învățare pentru fiecare subiect. În plus, ar fi util să distribuiți un notebook personal fiecărui membru.
De asemenea, pentru a îi ajuta să colecteze toate fișele pe care le primesc, ar trebui să li se ofere un
liant pentru fiecare membru. La finalul cursului, formatorul ar trebui să predea un portofoliu complet
cu tot materialul de învățare fiecărui membru, astfel încât aceștia să poată să îl arăte următorului
formator dacă urmează să se înregistreze pentru un alt curs.
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Salutarea participanților și luarea La revedere!
Pentru a include cât mai multe metode posibil, prima și ultima parte a fiecărei unități de învățare este
realizată pe scurt, însă multe aspecte importante sunt incluse:
Salutarea inițială
Primirea membrilor este foarte importantă și formatorul ar trebui să își arăte interesul față de
participanți, să îi întrebe despre bunăstarea sa, ce fac... Acest moment este foarte important pentru a
crea o atmosferă de învățare prietenoasă și, de asemenea, formatorul îl poate folosi pentru a afla dacă
lucrurile pe care le învață sunt utile pentru activitățile lor zilnice. Dacă este posibil, includeți niște
băuturi în partea inițială, astfel încât membrii să poată lua cafea, apă etc. Vă recomandăm să alocați
cel puțin 15 minute pentru această parte - poate fi, de asemenea, înainte de începerea unității oficiale,
astfel încât formatorul și mediatorul să fie acolo mai devreme.
Începerea unității:
La începerea oficială a unității este necesar ca formatorul să le spună membrilor exact ceea ce vor
învăța în această unitate și ce rezultate vor avea pentru activităților lor zilnice. Aceste rezultate ar
trebui formulate SMART (a se vedea explicația rezultatelor învățării fiecărui subiect), astfel încât
membrii să poată verifica singuri ce au învățat.
Repetiţia:
Deoarece materialele de învățare prezentate sunt exemple și nu reprezintă ordinea cursurilor reale
pentru că am încercat să oferim diferite idei și sugestii, va fi necesar ca formatorul să prezinte o formă
de repetiție pentru fiecare unitate care se va baza pe ultimele aspecte pe care membrii le-au învățat.
Repetiția (în special pentru unitățile care sunt strâns legate între ele prin conținut) este o parte vitală
a asigurării faptului că procesul de învățare are loc și ar trebui inclus în fiecare unitate (mai scurtă sau
mai lungă, în funcție de subiect, dar ar trebui să dureze cel puțin 5 minute).
Metodele de repetare pot varia și pot fi creative - de exemplu, o discuție despre modul în care lucrurile
învățate pot fi integrate în viața de zi cu zi, dar și un test sau o enigmă sau o repetare în formă scrisă
sunt posibile. Pentru abilitățile de citirea, scrierea și competențele matematice este necesar să nu se
repete numai ultimele unități, ci tot conținutul.
Recapitulare:
La sfârșitul fiecărei unități, formatorul ar trebui să fie pregătit să prezinte un scurt rezumat al lucrurilor
învățate în timpul unității și să se concentreze asupra celor mai importante puncte. El / ea poate, de
asemenea, să ofere membrilor câteva idei despre cum să încerce noile lucruri învățate în viața lor de
zi cu zi.
Evaluare:
Evaluarea la sfârșitul unității poate fi destul de diferită de la subiect la subiect, dar ar trebui inclusă în
toate unitățile. Ideile de evaluare sunt: solicitarea membrilor să numească un punct pe care doresc să
îl încerce în timpul următoarei unități, să recapituleze ultimele exerciții și să dea feedback, să facă un
scurt test sau să întrebe membrii ceea ce își amintesc din ultimele 45 de minute din curs.
Luarea La revedere:
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Similar primirii membrilor, de asemenea, luarea la revedere durează ceva timp, iar formatorul și
mediatorul ar trebui să fie conștienți de acest lucru și să aloce timpul necesar. Este util să vorbiți mai
mult cu membrii, să obțineți informații despre viața lor, să îi întrebați ce le-a plăcut în unitate și așa
mai departe. Doar spunând la revedere fără nici o interacționare socială va fi cel mai probabil
considerat nepoliticos și nu va ajuta la construirea unei relații bune. Cu toate acestea, formatorul nu
ar trebui să petreacă mai mult de 15 minute la sfărșitul unității pentru a își lua la revedere.
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Evaluarea continuă
Efectuarea unei evaluări continue permite formatorului să vadă impactul cursului de formare. Aceasta
poate ajuta formatorul să observe schimbările și progresele mici pe care le fac membrii pe tot parcursul
procesului de învățare.
Evaluarea continuă ajută, de asemenea, formatorul să-și amintească tipul de activități care au avut un
impact pozitiv asupra grupului sau cele care au fost poate prea dificile pentru membri. Dacă antrenorul
observă că ei întâmpină dificultăți în atingerea rezultatelor dorite și a rezultatelor de învățare propuse
la o sesiune de curs, formatorul poate schimba strategia de predare prin alegerea diferitelor tipuri de
activități pentru următoarea unitate.
Cu ajutorul fișei de evaluare a sesiunii de învățare a grupului, formatorul poate monitoriza fiecare
unitate și progresele înregistrate de fiecare participant. De asemenea, aceasta ajută formatorul să-și
amintească ce părți din conținutul cursului au nevoie de mai multă atenție în viitor.
Fișa de evaluare a sesiunii de învățare a grupului
Numărul participanților: ………….
Data: ………………………………………
Descrierea generală a sesiuni de învățare a grupului:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rezultatele învățării (RÎ) ale sesiunii de învățare în grup:
LO

Rezultatele învățării sesiunii de învățare în
grup

Realizarea RÎ
✓/ ×

Observații

LO1
LO2
LO3
LO4
LO5
LO6
Sugestii pentru îmbunătățire:
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Nr.

Numele Participantului

Noi exemple lingvistice pentru unitatea…

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
x – Absent de la sesiunea de învățare în grup

Numele Formatorului……………………………………
Semnătura: ……………………………………………

Capitolele unităților de învățare sunt structurate după cum urmează:
1. Introducerea
a. Definiția a ceea ce reprezintă alfabetizarea, numerotația, competența digitală
b. De ce acestea sunt importante?
c. Explicarea diferenței dintre nivelul 1 și 2
2. Obiectivele și Rezultate Învățării
a. Nivelul 1
b. Nivelul 2
2. Setarea
a. Durația și Frecvența
b. Locația
c. Numărul participanților
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3. Evaluarea
a. De ce aceasta este important?
b. Pre- și post-testare
c. Evaluarea continuă
d. Evaluarea pentru nivelul 1 și nivelul 2
4. Conținutul
5. Transferabilitatea
6. Critica
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Unitatea de învățare 1 - Citirea și scrierea
Introducere
Alfabetizarea și educația sunt drepturi fundamentale ale omului.
Învățământul de bază este cerința minimă pentru suportul drepturilor personale și sociale ale fiecărei
ființe umane. Adesea, datorită unor circumstanțe diferite, adulții nu pot dobândi o educație de bază,
consolidând astfel dezavantajele aspectelor sociale, economice, culturale și de altă natură ale vieții.
Dacă adulții trăiesc într-un mediu familial, atunci acest aspect se reflectă asupra celorlalte generații și
descendenților acestora și tuturor celorlalți membri ai comunității de familie.
Termenul de literație înseamnă alfabetizare elementară sau primară, alfabetizare secundară sau
funcțională și alfabetizare terțiară sau digitală.
Cunoașterea primară include cunoașterea citirii, scrierii și calcularea ca aptitudini de bază. Educația
secundară sau funcțională include înțelegerea instrucțiunilor scrise în viața de zi cu zi, eficiența la
loculul de muncă și participarea activă în comunitate. Recomandarea UNESCO (1978)22 definește
alfabetizarea de bază și funcțională ca urmare a procesului de alfabetizare. Conform recomandării,
persoana cu literați este cea care poate citi și scrie scurte, simple propoziții referitoare la viața sa de zi
cu zi. UNESCO definește conceptul de alfabetizare funcțională astfel încât o persoană care are o
educație funcțională trebuie să fie capabilă să ,,se implice în toate acele activități care necesită
alfabetizare pentru funcționarea eficientă a grupului și a comunității sale și, de asemenea, să-i permită
continuă să folosească lectura, scrierea și calculul (alfabetizarea de bază) pentru dezvoltarea personală
și dezvoltarea propriei comunității".
Lawton and Gordon23 definește alfabetizarea funcțională drept ,,nivelul de îndemânare în citire și
scriere pe care orice persoană are nevoie pentru a face față vieții adulte". După cum este indicat de
Dijanošić, Bailey24, care rezumă principiile lui Flower, care definesc alfabetizarea nu ca o stare statică
și impersonală:
 ,,Literația este o acțiune. Literația nu este o abilitate generalizată pe care o persoană o posedă
(sau nu o posedă). Alfabetizarea este un set de acțiuni și tranziții în care oamenii folosesc
citirea și scrierea în scopuri personale și sociale.
 Literația este o mișcare în cadrul unei practici de discurs. Când oamenii se angajează în acțiuni
literare, ei fac mai mult decât codarea sau producerea de text. Ca orice practică socială,
aceasta are o istorie cu un set de așteptări și convenții sociale.
 A deveni literat depinde de cunoașterea convențiilor sociale și de rezolvarea individuală a
problemelor.
 Noile ,,elemente de bază" ar trebui să înceapă cu practici expresive și retorice. Din această
perspectivă, ceea ce este fundamental este cunoașterea ,,cum să", care are numeroase
denumiri - euristică, planuri de proces, strategii retorice sau de rezolvare a problemelor,
abilități de gândire critică - dar în esență sunt planuri de acțiune pentru realizarea unui act
literare. În această tradiție retorică, aptitudinile fundamentale de bază în a învăța să fii literat

22

UNESCO Revised Recommendation concerning the International Standardization of Educational Statistics (1978):
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13136&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [14.09.2017]
23
24

Lawton/Gordon (1996) page 108
Bailey (2004) page 286
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sunt abilitățile necesare pentru situațiile în care ai nevoie să citești; să planifici, să organizezi,
să revizuiești; construiești și negociezi sensuri; să utilizezi și să adaptezi convențiile; și să îți dei
seama de noi discursuri și cum să le introduci.
Acțiunea literației deschide ușa pentru conștientizarea metacognitivă și socială. Cu alte
cuvinte, alfabetizarea ca act social, cognitiv creează câteva oportunități de gândire și reflecție
strategică care lipsesc în pedagogia convențiilor textuale și a corectitudinii.”

În consecință, alfabetizarea este un proces dinamic, personal, dar permanent. Contextul contemporan
necesită în mod constant noi competențe și adesea ignoră faptul că un anumit număr de adulți nu au
nici măcar competențe de bază. Ultimul se aplică în mod special membrilor grupurilor marginalizate populației de romi care adesea nu completează învățământul primar, deci literalizarea non-formală și
ulterioară este primul pas în formarea lor pentru viață în comunitate și în lumea contemporană.
Pornind de la situațiile de zi cu zi și din diferitele contexte în care ne putem confrunta cu alfabetizarea
funcțională, aceasta este o nevoie tot mai mari pe piața muncii. În consecință, populația de etnie romă
se străduiește din ce în ce mai mult să realizeze activități administrative și de bază, cum ar fi
completarea formularelor, buletine de plată etc. și să ofere ajutor și sprijin în ceea ce privește
obligațiile școlare ale copiilor lor și alte responsabilități de părinți pe care le au (cum ar fi citirea
poveștilor, ajutorul cu temele, gătitul împreună etc.).
Scopul acestei părți a manualului de instrumente este de a oferi personalului didactic suport în
pregătirea și implementarea educației non-formale de bază pentru adulți. Conținutul acestei părți a
setului de instrumente este definit în două niveluri, unul pentru literația primară și unul pentru literația
secundară (funcțională). Desigur, alfabetizarea primară și secundară sunt legate între ele și nu pot fi
învățate separat.

Obiective și rezultate ale învățării
Rezultatele învățării 25 nu indică tipurile de activități sau metodologii care vor fi utilizate în timpul
procesului de predare, ci mai degrabă indică așteptările și abilitățile pe care participanții le vor dobândi
după curs. Rezultatele învățării ar trebui să fie SMART:
 Specific/Specific (rezultatul ar trebui să fie cât mai specific posibil, formulat cu cuvinte clare și
concrete)
 Măsurabil/Measurable (măsurarea rezultatelor învățării permite obiectivitatea în timpul
evaluării și este important să se stabilească criterii și modalități de măsurare dacă rezultatul
dorit a fost atins)
 Realizabil/Achievable (deși formatorul definește în prealabil rezultatele învățării, este
important ca participanții să fie conștienți de rezultatele programului la prima întâlnire
comună și de rezultatele învățării fiecărei clase la începutul fiecărei unități)
 Realiste/ Realistic (este, de asemenea, necesar să se asigure că rezultatele învățării sunt
realizabile în perioada de timp selectată (în timpul procesului de predare și învățare))
Definit în timp util/ Timely defined (rezultatele învățării trebuie să fie limitate în timp și să se
Rezultatele învățării reprezintă baza pentru selectarea strategiilor de predare, învățare și verificare a
învățării / adoptării / dezvoltării. Unul dintre cele mai utilizate cadre teoretice pentru planificarea,
25 Dragičević, T. I Dželalija, M. (2016). Kako napisati ishode učenja? Split: Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, available

at: http://stemp.pmfst.unist.hr/wp-content/uploads/2016/05/Kako_napisati_ishode_ucenja.pdf
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pregătirea și evaluarea procesului educațional este taxonomia Bloom a obiectivelor educaționale.
Taxonomia lui Bloom explică trei domenii de bază ale personalității umane și activități care se suprapun
între ele: abilitățile cognitive, emoționale și psihomotorii (cunoștințe, atitudini și abilități). Taxonomia
lui Bloom ne permite să prezentăm într-un mod vizibil și măsurabil diferitele tipuri de cunoștințe,
abilități și atitudini ale participanților, și folosim verbe active în procesul de formulare a rezultatelor
învățării pentru toate cele trei domenii.

Două niveluri de cursuri
Nivelul 1 - citirea, scrierea și înțelegerea textelor alfabetice și scurte
Obiectivul 1: scrierea alfabetului (litere mari), recunoașterea majusculei și a literelor mici în cuvinte,
pronunțarea corectă a tuturor literelor, citirea și scrierea
Rezultatele învățării:
După terminarea nivelului 1, membrii familiei vor putea:
 Identifica fiecare literă alfabetică
 Scrie fiecare literă alfabetică (litera cursivă și blocată)
 Identifica vocalele separat de consoane
 Utiliza litere pentru a forma cuvinte
 Demonstra pronunțarea corectă a literelor
 Demonstra pronunția corectă a cuvintelor cu voce tare
 Scrie numele și prenumele (litere cursive și bloc)
Nivelul 2 - aplicarea citirii, scrierii și înțelegerea acestora în situații zilnice de bază
Obiectivul 2 - scrierea unor propoziții simple și completarea spațiului lipsă; înțelegerea textului scris
Rezultatele învățării:
După terminarea nivelului 2, membrii familiei vor putea:
 Scrie propoziții simple bazate pe cuvinte cunoscute și utilizate frecvent (litere cursive și bloc)
 Scrie texte simple (cum ar fi formulare frecvent necesară, liste, scrisori scurte și simple) (litere
cursive și bloc)
 Citi fraze simple cu voce tare
 Repovesti ceea ce au citit și au înțeles
 Răspunde la întrebări bazate pe citirea textului
• Formula concluzii pe baza textului scris
 Identifica subiectul textului
 Formula întrebări pe baza textului citit

Setarea
Acest capitol descrie contextul recomandat pentru procesul de învățare, cum ar fi durata și frecvența
celor două nivele, locul în care ar trebui organizat procesul de învățare și numărul membrilor implicați.
În cazul în care recomandările nu se potrivesc cu cerințele grupului, ține de creativitatea și cunoștințele
formatorului de a crea condițiile de învățare necesare.
Durata și Frecvența Cursurilor

44

Durata și frecvența ar trebui ajustate în funcție de nevoile membrilor (ore și obligații școlare, în funcție
de situația în care trăiesc în mediul rural - cereri agricole, mobilitate - perioade de deplasare în
străinătate pentru muncă, vacanțe etc.).
Pentru a obține rezultate optime este recomandat ca unitățile să se desfășoare timp de 3 zile pe
săptămână, organizate în așa fel încât să existe 45 de minute pentru o unitate, o pauză de 20 (până la
30) minute cu cafea, suc și biscuiți, urmată de o altă unitate de 45 de minute. Este important să
subliniem faptul că pauzele nu trebuie scurtate, deoarece învățarea informală pentru adulți este la fel
de importantă (dacă nu mai importantă) decât învățarea formală / non-formală. În plus, dacă observați
că în timpul pauzelor se formează mai multe grupuri mici și nu se comunică cu alte persoane, puteți
încerca să îi încurajați să-și lărgească rețeaua de colegi. De exemplu, le puteți da mici sarcini pentru a
comunica cu diferiți colegi care trebuie să fie o persoană diferită de fiecare dată sau să le oferiți o listă
de întrebări pe care pot să îi întrebe pe colegi și apoi să împărtășească celorlalți în timpul unității ce
răspunsuri au oferit colegii. De asemenea, le puteți da un subiect pe care ar trebui să-l discute în timpul
pauzei. Organizați diferite seturi de activități pentru a le facilita cunoașterea reciprocă și apoi pentru a
îi motiva să facă schimb de experiențe și cunoștințe despre activitățile comune sau rolurile acestora,
în timpul pauzelor (de exemplu: au vizionat un film, au copii de vârstă similară, .)
Durata minimă a nivelurilor este de 3 luni pentru fiecare nivel, în total 6 luni. Numărul minim de ore
per nivel este de 72 de ore. Cu toate acestea, se recomandă ca durata Nivelului 1 și Nivelului 2 să fie
ajustată după nevoile participanților. Este important să avem în vedere faptul că cunoașterea nevoilor,
posibilităților și circumstanțelor vieții participantului este crucială înainte de a decide cu privire la
durata și frecvența cursului și cu pivire la rezultatele învățării care trebuie să fie realizate, de care
trebuie să fim conștienți pe tot parcursul cursului.
Toate informațiile privind durata programului și frecvența întâlnirilor trebuie să fie prezentate
participanților la începutul implementării programului (la prima întâlnire).
Locația
Locația trebuie să fie de preferință, în apropierea habitatului participanților, dar nu în comunitatea
romă, pentru a evita distragerea participanților. De asemenea, ar trebui să existe pe lângă casă unele
elemente specifice școlii, dar ar trebui să se evite cărțile pentru copii și decorațiunile. Locația trebuie
adaptată la modul de învățarea a adulților, crearea unui mediu sigur și pașnic. Spațiul de studiu ar
putea fi în centre special amenajate pentru educație adulților, facilitățile ONG-urilor sau facilități ale
autorităților locale. Facilitățile trebuie să fie bine amenajate cu suficientă lumină, spațiu liniștit pentru
a putea sta și a lucra confortabil, precum și să fie colorat și atractiv (postere, articole de știri, scrisori
etc.). De asemenea, să fie facilități sanitare la dispoziție și cameră opțională pentru îngrijirea copilului
în cladire sau în apropierea locului etc.
Este responsabilitatea formatorului să pregătească încăperea, să se asigure că există suficiente și
diverse materiale didactice și să organizeze pauze de cafea. Prin urmare, formatorul ar trebui: să vină
mai devreme și să pregătească spațiul - să deschidă geamul, să aranjeze scaunele și mesele, să verifice
instrumentele tehnologice și didactice (laptop, proiector, difuzoare ...); să se asigure că spațiile sunt
încălzite / răcite suficient, că au suficientă lumină, că materialele și seturile de învățare (hârtie, pixuri,
foarfece etc.) sunt pregătite și ușor accesibile pentru participanți (plasate astfel încât participanții să
le poată lua singuri, dar și într-un mod în care instructorul poate verifica rapid la sfârșitul unității dacă
totul este la locul său).
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Numărul de participanți
Se recomandă ca grupurile la nivel inferior (nivelul 1) să fie mai mici, în timp ce grupurile la nivel avansat
(nivelul 2) pot fi un pic mai mari.
În orice caz, nu se recomandă grupuri sub 5 participanți și peste 12 participanți.

Evaluarea
Conform lui Pastuović (1999)26 evaluarea este procesul de determinare a gradului de realizare a
obiectivelor educației și de determinare a factorilor responsabili pentru rezultatele obținute precum și
efectele procesului educațional. Evaluarea are diferite scopuri, roluri și moduri de realizare.
După cum a declarat (2001)27, obiectivele cele mai frecvente ale evaluării sunt:
 Oferirea feedback-ului formatorilor cu privire la eficiența managementului procesului de
învățare astfel încât aceștia să poată lua decizii educaționale, să ajusteze obiectivele și căile de
predare pe baza cunoștințelor și caracteristicilor anterioare ale persoanei care învață.
 Să furnizeze feedback pedagogic cu privire la competențele obținute din anumite domenii de
instruire (dacă și în ce măsură au realizat rezultatele așteptate și să îmbunătățească realizările
acestora).
 Evaluarea are rolul de a oferi o imagine clară asupra nivelului de adoptare a competențelor la
nivel de stat și actual, în scopul planificării ulterioare, al adaptării programului și al realizării
activităților prevăzute.
 Evaluarea în funcție de planificare și eventuala modificare a procesului de predare. Acesta este
unul dintre motivele pentru care evaluarea ar trebui realizată în mod continuu și utilizată în
diferite moduri.
 Furnizarea de feedback instituțiilor care alocă fonduri pentru programele educaționale;
 Evaluarea ca rezultat al lucrării oferă posibilitatea de a trimite feedback cu privire la ciclul de
învățământ încheiat, gradul de formare profesională etc., și permite transferabilitatea
informațiilor.
Pre- și post-testare
Este important să se organizeze o testare înainte și după curs, precum și o evaluare continua în timpul
cursului, pentru a avea o imagine clară asupra progresului participantului și a posibilelor dificultăți
întâlnite pe parcursul cursului. Bazele pentru pre- și post-testare sunt rezultatele de învățare
formulate. Prin urmare, procesul de post-testare trebuie să se bazeze pe ceea ce am anticipat ca
urmare a procesului de predare și învățare. Atunci când se planifică o unitate de învățare și se
formulează rezultatele învățării pentru acea unitate, este de asemenea important să se planifice
metoda de evaluare a performanței acestui rezultat al învățării. De exemplu, dacă am planificat să-i
învățăm pe membrii familiei cum să-și scrie numele și prenumele, în timpul testărilor le vom cere să-și
scrie numele și prenumele ca dovadă a competenței lor să o facă.
Se recomandă ca formatorul să efectueze o testare inițială bazată pe un dialog cu participantul. În acest
proces, el / ea ar trebui să încerce să includă fiecare participant. Formularea întrebărilor ar trebui să
fie adecvată vârstei. Starea inițială este o informație importantă pentru orice planificare ulterioară.

26
27

Pastuović, N. (1999): Edukologija. Zagreb: Znamen
Kyriacou, C. (2001): Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa
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Evaluarea ulterioară se poate face în mod continuu prin conversația formatorilor cu membrii și prin
observare.
Exemple de întrebări pentru nivelul 1 pentru pretestare și post-testare (formatorul ar trebui să adune
informații despre experiența și așteptările membrilor și să efectueze teste):
 O conversație despre viața de zi cu zi și dificultățile cu care se confruntă (semnarea
documentelor, scrierea de scrisori la școală pentru copii etc.) (post-testare: întrebați despre
îmbunătățiri în performanța de zi cu zi).
 Întrebații despre educația lor școlară și experiența de învățare (post-testare: întrebați despre
experiența în timpul programului).
 Întrebați ce se așteaptă de la acest program, ceea ce ar dori să învețe (după testare: întrebați
dacă au fost atinse așteptările).
 Întrebați dacă au probleme în identificarea unor litere.
 Furnizați diferite litere (din hârtie, lemn ...) și cereți-le să aleagă pe cele pe care le spuneți.
 Cereți-le să folosească litere pentru a forma un cuvânt.
 Cereți-le să spună prima literă a cuvântului pe care îl spuneți.
 Alege câteva litere, formați un cuvânt și cereți-le să îl citească.
 Întrebați dacă literele mici și literele mari fac diferența (sunt mai greu de identificat decât
altele).
 Cereți-le să scrie câteva litere și să le combine într-un cuvânt.
 Dați-le o hârtie și cereți-le să scrie alfabetul.
 La sfârșitul testării, dați-le o notă de mulțumire pentru participarea la testare și cereți-i să o
semneze.
Pentru membrii care se află deja în program și au terminat nivelul 1, precum și post-testarea, se
recomandă să ignorați pretestarea pentru nivelul 2, dar este obligatorie pentru membrii care intră în
program pentru prima dată în nivelul 2 .
Exemple de întrebări pentru nivelul 2 pentru pretestare și post-testare (formatorul ar trebui să adune
informații despre experiența și așteptările membrilor și să efectueze teste):
 Discutați cu membrii despre interesele lor, activitățile de zi cu zi.
 Vorbiți despre posibilele probleme pe care le au în privința (an) alfabetizării (post-testare: ce
sa schimbat).
 Întrebați ce așteaptă de la acest program (după testare: așteptările au fost îndeplinite?).
 Discutați despre experiența și obiceiurile școlare/de învățare (post-testare a ceea ce sa
schimbat).
 Discutați despre așteptările lor de la program (post-testare: întrebați dacă au fost atinse
așteptările).
 Întrebați dacă citesc acasă, dacă au o bibliotecă la domiciliu, ce fel de literatură le place.
 Dați-le un scurt text, de ex. o carte poștală scrisă și cereți-le să o citească cu voce tare.
 Discutați despre ce a fost scris pe cartea poștală (să reproducă textul, să adresați întrebări
pentru a putea face concluzii).
 Solicitați-le să creeze un scurt răspuns pe o carte poștală și, de asemenea, să pună întrebări.
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Conținutul Cursurilor
Deoarece fiecare limbă este specifică și are un număr diferit de litere, vocale și consoane, conținutul
unităților de învățare nu este împărțit în funcție de aceste aspecte. Aceasta este doar o demonstrație
și recomandare pentru formator cum să împartă conținutul unităților în funcție de rezultatele învățării
dorite.
Nivelul 1 Conținut
Nr.
Unități
Conținutul unităților de învățare pentru nivelul 1
1.

1- 40

Să învețe fiecare literă alfabetică (să identifice, să
corecteze, să pronunțe, să scrie fiecare literă alfabetică, să
formeze cuvinte simple și scurte, în funcție de specificul
limbajului concret - pronunție și scriere)

2.

41 - 46

Separarea vocalelor de consoane

3.

47- 60

Folosirea literelor pentru a forma cuvinte, conectarea
literelor la cuvinte ușor complexe, dar familiare

4.

61 -70

Exercitarea pronunțării corecte a cuvintelor cu voce tare

5.

71-72

Scrierea numelui și a prenumelui cu majuscule și litere
mici

TOTAL units

72 units

Nivelul 2 Conținut
Nr.

Unități

Conținutul unităților de învățare pentru nivelul 2

1.

1-18

Scrierea unor propoziții familiare și frecvent utilizate în
activitățile de zi cu zi.

2.

18 - 32

Scrierea textelor folosite în activitățile de zi cu zi,
combinând propozițiile în texte scurte.

3.

32-40

Exercitarea pronunțării corecte și citirea cuvintelor și a
propozițiilor simple.

4.

40- 50

Înțelegerea textului simplu (reproducere, răspunsuri la
întrebări bazate pe texte).

5.

50- 72

Formularea concluziilor,
formularea întrebării.

identificarea

subiectului,
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Total units

72 hours

Transferabilitatea
Este de așteptat ca, în timp ce se pregătește pentru unități și procesul de predare, formatorul are
suficiente informații despre nevoile, capacitățile și resursele membrilor familiei în ceea ce privește
eliminarea și specificul lingvistic. Sensibilitatea și creativitatea formatorilor joacă un rol important în
ajustarea unităților, crearea motivației și performanței membrilor familiei.
Totuși, trebuie menționate următoarele aspecte care trebuie luate în considerare atunci când
transferați conținutul și metodele din acest capitol către alte țări:
•

•

•

•

•

Numărul de litere: Fiecare alfabet are un număr diferit de litere, astfel încât timpul calculat
pentru a preda/învăța toate literele poate fi suficient într-o țară sau nesuficient în altă țară. De
asemenea, în fiecare limbă este logic să învățați alfapetul într-o ordine diferită de cea pe care
am propus-o aici.
Combinații speciale de sunete: De asemenea, fiecare limbă are diferențe în ceea ce privește
combinațiile de sunete. În timp ce în limba germană combinația "sch" este destul de comună,
aceasta nu există în alte limbi. De aceea, conținutul trebuie adaptat când se implementează
pentru o altă limbă.
Pronunție: În timp ce în unele limbi pronunția este destul de ușoară și urmează reguli simple,
în alte limbi ar putea fi o provocare. Deci, atunci când utilizați acest conținut într-o altă limbă
care are o mulțime de reguli de pronunție și dificultăți, fiți conștienți de acest aspect și
planificați mai mult timp pentru aceste subiecte.
Formarea cuvintelor: De asemenea, modul de formare a cuvintelor în funcție de litere depinde
de limba pe care o predați - pentru unele limbi trebuie învățate toate literele și apoi să formați
cuvinte, în timp ce în alte limbi este posibil să învățați doar câteva litere și apoi să începeți să
formați cuvinte cu ele și așa mai departe.
Materiale didactice: formatorul trebuie să folosească materialele pentru exerciții din țara
respectivă, ziarele din regiune, etichetele produselor alimentare din regiunea respectivă,
broșurile de pe piață din acea regiune, anunțul din acel oraș, informații din acel oraș și așa mai
departe. Acest aspect trebuie, de asemenea, să fie luat în considerare atunci când lucrați cu
materiale care conțin timp, măsurători și așa mai departe.

Puncte Critice
La implementarea acestei unități de învățare trebuie luate în considerare următoarele aspecte:
 Dimensiunea grupului și compoziția grupului: În general, subiectul analfabetismului este unul
care adesea se află într-o strânsă legătură cu conceptul rușine și agitație. Prin urmare, este
important să fiți atenți la compoziția grupului - luând în considerare factori precum vârsta,
gruparea familiei, credințele religioase și, de asemenea, locul de trai. Unii participanți ar
perfera să fie într-un grup unde toți se cunosc între ei, în timp ce unii ar putea avea nevoie de
mai multă anonimitate cu membrii grupului pe care nu-i cunosc.
 Limba specifică: Deoarece această unitate de învățare este creată pentru a fi ținută în limba
maternă a participantului, trebuie să verificați limba materne în primul interviu - mai ales când
participanții locuiesc într-o zonă bilingvă. În cazul în care membrii familiei au mai mult de o
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limbă maternă, aceștia ar trebui să aleagă limba în care se simpt cel mai confortabil și mai sigur
pe sine. De exemplu, aceasta poate fi limba romană.
Limba străină: De asemenea, este logic ca romii să învețe limba țării în care locuiesc sau petrec
cel mai mult timp, în timp ce se află în străinătate. Cu toate acestea, alfabetizarea de bază ar
trebui să aibă loc în propria limbă maternă - în plus față de acest conținut pot fi luate în
considerare și alte unități de limbi străine dacă acestea par a fi necesare. Atunci când se simt
în siguranță să vorbească în altă limbă străină, desigur, de asemenea, această limbă poate fi
folosită pentru procesul de alfabetizare dacă grupul dorește acest lucru.
Experiențe școlare: citirea și scrierea sunt adesea legate de școală și majoritatea romilor au
experiențe negative legate de acest aspect. Este foarte important în acest context să evitați
repetarea experiențelor școlare, evitând astfel materialul pentru copii, creând o atmosferă
diferită de învățare și toate celelalte principii de bază ale andragogiei sunt esențiale în această
situație. Experiența arată, de asemenea, că mulți romi nu au frecventat școala, prin urmare
este important să se țină cont de motivele lor de neparticipare la programul formal și de
așteptările acestora de la programul neformal.
Ținerea unui stilou: pentru unii membri (în special cei care nu au scris în prealabil) poate fi greu
să țină un stilou la început. Pentru a îi ajuta, ar fi logic să existe mici exerciții la începutul fiecărei
unități pentru a încălzi mâinile și degetele înainte de a scrie.
Scrisul de mână: discuțiile evoluează cu privire la importanța scrisului de mână față de scrierea
pe computer. Scrierea de mână este o parte a acestei unități, deoarece în viața de zi cu zi există
câteva lucruri care nu pot fi efectuate la computer. Unele situații și documente (cerințe,
aplicații etc.) necesită semnătura scrisă de mână. Cu toate acestea, este posibil ca, în câțiva
ani, scrisul de mână să nu mai fie necesar și va exista numai limbajul scris la computer.
Utilizarea practică: Unitățile de învățare din această parte trebuie să fie conectate direct la
viața cotidiană a membrilor. Prin urmare, este important să folosiți materiale din viața lor - de
exemplu cântece, ziare sau informații pe care participanții le cunosc și le folosesc.
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Unitatea de învățare 2 - Competențe Matematice
Introduction
Ce este numărația? "Prin numeroție înțelegem abilitatea de a folosi matematica în viața de zi cu zi".
Înseamnă a avea competența de a utiliza numerele și aptitudinile matematice în diferite aspecte ale
vieții de zi cu zi: de exemplu în activitățile practice desfășurate acasă, la locul de muncă, în sprijinul
copiilor în procesul de învățare, în gestionarea bugetului familiei, în citirea și înțelegerea diverselor
acte ( de exemplu: documente medicale și doze de medicamente). În general, numerația este o
competență fundamentală în înțelegerea lumii din jurul nostru28.
Abilitățile de bază în matematică includ posibilitatea de a utiliza numere și concepte matematice și de
a le aplica pentru a rezolva problemele de zi cu zi.
Ca și alfabetizare, numerația este esențială pentru a fi independent în realizarea celor mai simple
activități, cum ar fi accesul la supermarket și citirea unui proiect de lege, ajutarea copiilor la teme,
completarea unui formular, gestionarea unui buget, dar și gătit, măsurarea temperaturii, si asa mai
departe.
În ceea ce privește alfabetizarea, nivelurile scăzute de matematică sunt legate de șomaj, salarii mici și
sănătate precară. Lipsa de competențe matematice conduc la dificultăți în înțelegerea conceptelor
zilnice și la dependența față de alte persoane, situație care poate implica ușor o stima de sine scazuta
si un sentiment general de disconfort.
O persoană ,,numerată" este capabilă să aplice concepte cantitative și spațiale și să transmită
următoarele date 29:
• Informațiile cantitative pot fi măsurate și exprimate ca o sumă:
o Utilizarea numerelor în situații reale
o Estimarea sumelor
o Interpretarea informațiilor statistice
o Recunoașterea modelelor
o Determinarea probabilității
• Informațiile spațiale privesc locația fizică a obiectelor sau a persoanelor
o Înțelegerea conceptului formă și spațiu
o Măsurarea timpului, greutății, înălțimii sau cantității
o Determinarea locației și a direcției
o Interpretarea și crearea hărților și diagramei schematice
o Vizualizarea formelor din diferite perspective
• Datele de manipulare includ:
o Date și măsuri statistice
o Probabilităț

28

Guidelines – competence goals for basic skills for adults Examples of local curricula for reading and writing, numeracy,
digital skills and oral skills - Norvegian Agency for Lifelong Learning
29 The Adult Numeracy Core Curriculum - The Basic Skills Agency
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Competențele matematice dobândite de oameni sunt dezvoltate pe tot parcursul vieții lor. Adulții
folosesc, de obicei, matematica pentru a compara costurile, a citi statistici, a găti o rețetă și așa mai
departe.
Obiectivele și rezultatele învățării acestui manual sunt împărțite în două niveluri. Nivelul 1 este pentru
cursanții începători, în timp ce nivelul doi este pentru cursanții avansați.

Obiective și rezultate ale învățării
Obiectivul acestui manual este de a oferi îndrumări pentru formatorii implicați în educația adulților,
destinate adulților romi.
Principalele obiective de învățare ale manualului sunt dezvoltarea abilităților de numerație ale adulților
prin educația non-formală. Crearea și menținerea unui nivel acceptabil de numerație poate îmbunătăți
calitatea vieții și perspectivele viitoare ale unei familii. Deoarece este nevoie de abilitatea de numerație
în viața de zi cu zi a fiecărei persoane, este aproape imposibil să îți găsești un loc de muncă stabil fără
competențe matematice de bază. Odată cu dezvoltarea rapidă a tehnologiei, numerația a devenit o
abilitate esențială pentru găsirea unui loc de muncă.
Numerația nu este necesară numai la locul de muncă. Fiecare persoană are nevoie de abilități
matematice de bază în viața de zi cu zi pentru a număra obiecte, a face simple adăugiri, a citi ceasul, a
diferenția modelele și formele, a pregăti o masă, a juca jocuri de masă etc.
Obiectivele de învățare și rezultatele învățării din acest manual pentru adulți sunt împărțite în două
niveluri. Înainte de a intra în curs, fiecare membru va trebui să fie evaluat pentru a îi fi determinat
nivelul de matematică deținut. În funcție de rezultatele obținute, membrii vor fi sfătuiți să înceapă
primul (destinat elevilor începători) sau al doilea nivel (destinat cursanților avansați) al cursului.
Copiii care vor fi incluși în cursul de formare nu vor fi evaluați. În cazurile lor, formatorul va monitoriza
rezultatele sociale din cadrul familiei așa cum se explică în capitolul suplimentar.
Nivelul 1 - grup țintă: cursanți începători
Obiectivele acestui nivel sunt de a ajuta membrii romi să-și dezvolte abilitățile matematice de bază: săși dezvolte simțul numeric, să învețe să citească, să scrie și să ordoneze numere naturale cu zero până
la 1000, să execute operații matematice simple și combinate (adunare și scădere) cu numere naturale
cu zero până la 1000, să efectueze măsurători folosind unități diferite.
Matematica poate fi predată prin exemple practice și exerciții care sunt importante și familiare pentru
familie. Prin includerea exercițiilor practice în curriculum, adulții nu numai că își vor dezvolta simțul
numeric și vor învăța cum să execute operații matematice, dar și că vor practica aceste abilități în
situațiile lor zilnice. Participând la curs, ei pot învăța cum să scrie o listă de cumpărături, să citească
etichetele de preț, să citească o rețetă, să-și interpreteze facturile, să planifice o excursie, să măsoare
obiectele etc.
Rezultatele generale de învățare de la nivelul unu:
Adulții vor putea ...
 Citi, scrie, ordona și compara numerele naturale cu zero până la 999
 Înțelege semnificația celor două operații matematice de bază (adunare și scădere) și afla cum
trebuie utilizate cu numere de unu, două sau trei cifre între 0 și 999
 Efectua operații matematice simple (adăugare și scădere)
 Efectua măsurători - învăța să măsoare lungimea, greutatea, volumul, temperatura
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Utiliza calendarul; citi ceasul analogic și digital

Nivelul 2 - grup țintă: cursanți avansați
Obiectivele nivelului doi sunt dezvoltarea abilităților matematice mai complexe: să execute operații
matematice individual și să facă combinații în mod eficient (unde adunarea, scăderea, multiplicarea și
împărțirea sunt prezente în același timp), să își dezvolte simțul numeric prin numărarea pozitivă și
negativă a numerilor întregi și zecimale, să execute măsurători și să schimbe unitățile.
Experiențele prin exemple și exerciții practice îi va ajuta pe participanți să rezolve mai multe situații
zilnice, cum ar fi planificarea unui buget familial, realizarea unui plan de excursii, interpretarea datelor,
realizarea unui plan de afaceri, efectuarea de măsurători cu diferite instrumente de măsurare etc.
Rezultatele generale de învățare din cadrul nivelului doi:
Participanții vor putea ...
 Citi, scrie, ordona și compara numerele pozitive și negative
 Înțelege semnificația zecimalelor și învăța să le citească și să le scrie
 Face operații matematice de bază (adunare, scădere) cu numere de orice dimensiune
 Face multiplicarea și împărțirea cu numere întregi pozitive
 Efectua măsurători și conversii între unități
 Utiliza calculatorul sau telefoanele mobile pentru operații matematice, cum ar fi adunarea,
scăderea, înmulțirea și împărțirea
 Folosi operațiile matematice de bază în situațiile de zi cu zi

Setarea
Durata și Frecvența
În timpul interviurilor cu adulții romi i-am întrebat cum ar fi pentru ei un curs de euducație ideal. Astfel,
în procesul de planificare și definire a obiectivelor și a duratei acestui curs și a unităților sale de învățare
am luat în considerare răspunsurile pe care le-am primit de la cei intervievați.
Durata cursului poate fi modificată de formator ținând cont de voința grupului. În prima ședință,
formatorul trebuie să discute cu participanții durata și frecvența cursului. De asemenea, este important
să se țină cont de progresul participanților în timpul cursului. În cazul în care progresul lor este mai lent
decât cel așteptat, formatorul poate introduce unități suplimentare de învățare pentru a se asigura că
toți participanții au ajuns la rezultatele de învățare așteptate ale unităților.
Cursul pentru dezvoltarea competențelor matematice de bază pentru adulți constă în două nivele
separate. Primul nivel este dedicat elevilor începători, în timp ce al doilea nivel este destinat cursanților
avansați. Ambele niveluri sunt alcătuite din minimum 36 de unități.
Structura și durata cursului pentru dezvoltarea competențelor matematice de bază este:
• Nivelul 1 pentru începători: 36 de unități
• Nivelul 2 pentru cursanții avansați: 36 de unități
Programul, frecvența și timpul exact al unităților ar trebui discutate cu participanții înainte de a începe
cursul sau chiar la prima întâlnire a grupului de participanți. Grupul ar trebui să decidă împreună în ce
zile și la ce oră trebuie să fie planificate cursurile, în funcție de timpul disponibil al fiecărui participant.
53

În cazul grupurilor stabile de etnie romă, procesul de învățare poate dura mai mult, însă dacă
participanții doresc să-și schimbe reședința, unitățile ar trebui organizate mai frecvent, astfel încât să
poată termina cursul înainte de a pleca. Formatorul trebuie să explice participanților structura și
programul cursului.
În cazul în care participanții pot să participe la trei unități pe săptămână, cursul va dura trei luni. O
unitate durează 45 de minute, pentru ca participanții să rămână concentrați pe tot parcursul unității.
Formatorul poate, de asemenea, să recomande participanților să parcurgă mai multe unități în cadrul
unei singure întâlniri, dacă aceștia doresc. Dacă grupul decide să parcurgă două unități la fiecare
întâlnire, cele 36 de unități ale cursului de formare pot fi realizate în doar 18 zile. În acest caz, prima
unitate de 45 de minute trebuie urmată de o pauză de 15 minute în care participanții se pot relaxa,
pot discuta unul cu celălalt, pot consuma o cafea sau un ceai etc.. Iar după pauză, poate fi începută o
altă unitate de 45 de minute.
Un exemplu pentru structura și durata cursului recomandată este:
• Prima Unitate: 45 de minute
• Pauză: 15 minute
• A doua Unitate: 45 de minute
Organizarea a cel puțin unei întâlniri pe săptămână este recomandată, astfel încât participanții să poată
să-și amintească informațiile de la ultima întâlnire. De asemenea, sugerăm organizarea regulată a
unităților, în aceleași zile, aceeași oră și în același loc.
Locația
Amenajarea locației unde este realizat cursul este unul dintre factori care poate determina succesul
cursului. Pentru a determina dacă este adecvat un mediu specific, este important să țineți cont de
nevoile adulților romi care vor participa la cursurile de formare.
Conform rezumatelor interviului, locația cursului este importantă pentru majoritatea intervievaților.
În primul rând, locația cursului ar trebui să fie aproape de casa participantului. Participanții susținut că
deplasarea către o altă locație ar fi complicată pentru ei, în mare parte din cauza lipsei supravegherii
copiilor și a costurilor de călătorie.
Un mediu plăcut și o atmosferă pozitivă în săla de curs îi poate face pe participanți să se simtă
bineveniți.
S-ar putea ca o sală în cadrul unei școli locale să nu fie cea mai bună opțiune pentru acest curs. În cazul
în care participanții au experiențe negative legate de școală (poate că au fost hărțuiți sau s-au
confruntat cu mai multe eșecuri), mediul le poate reaminti acele momente și sentimente asociate.
De asemenea, trebuie evitate sălile de curs pentru copii. Aceste îi pot face pe adulți să se simtă rușinați
sau frustrați.
Locația ideală a cursului poate fi: sălile la sediul ONG-urilor locale, centrele comunitare, centrele de
educație pentru adulți, sălile aparținând bisericii sau comunităților religioase etc.
Sălile de curs ar trebui să îndeplinească unele cerințe minime, precum: sistem de iluminare bun, care
este important pentru sarcinile vizuale și, de asemenea, ajută la menținerea nivelului de atenție a
participantului, sistem de încălzire și instalații sanitare necesare.
De asemenea, este recomandat ca să se organizeze unele unități în afara sălii de cursuri. De exemplu,
formatorul poate merge împreună cu participanții la un supermarket, la o piață, la o bancă etc., unde
aceștia pot, de asemenea, să exercite diferite operațiuni.
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La organizarea unui curs pentru adulți romi ar trebui să luăm în considerare și faptul că majoritatea
participanților au mulți copii. Dacă părinții nu pot găsi pe cineva care să aibă grijă de copiii lor în timpul
cursului, probabil că nu vor participa la curs sau că vor absenta des.
Este recomandat să se pregătească o cameră (alta decât sala de curs) amenajata în special pentru copii.
În cazul în care părinții știu că copiii lor sunt supravegheați, aceștia pot fi relaxați și se pot concentra
pe învățare. Organizarea de activități speciale pentru copiii participanților poate motiva candidații să
participe la curs.
Numărul de participanți
Pentru a eficientiza procesul de învățare, recomandăm grupuri mici, cu maximum 8 participanți. De
asemenea, colaborarea cu un grup mic face posibilă organizarea de excursii scurte pe teren într-un
supermarket, ATM sau în orice altă locație în care participanții pot practica matematica în situații
concrete.
De asemenea, este important ca formatorul să stabilească și să mențină o relație bazată pe încredere
cu toți participanții, ceea ce este mai ușor dacă formatorul lucrează cu un grup mic. Acest lucru poate,
de asemenea, să motiveze participanții să participe la curs în mod regulat, să aibă realizări mai mari și
să se deschidă în privința problemelor care le pot afecta progresul în cadrul cursului.

Evaluarea
Evaluarea este importantă atât pentru membrii familiei, cât și pentru formatori, pentru a înțelege
nivelul cursului și îmbunătățirea necesară a cursurlui pe parcurs. 30
Evaluarea ar trebui să ia în considerare următoarele aspecte:
 Care sunt principalele scopuri și obiective?
 Ce conținut pare să fie dificil de învățat?
 Ce conținut este mai ușor de înțeles și de amintit după și de ce?
În cele ce urmează, sunt discutate câteva principii privind evaluarea competențelor matematice care
trebuie luate în considerare:
 Evaluarea trebuie să reflecte cel mai important conținut matematic, precum și mai multe
aptitudini necesare pentru a face calcule, cum ar fi raționamentul, rezolvarea problemelor,
comunicarea și conectarea ideiilor
 Evaluarea trebuie să susțină o bună practică de instruire. Evaluarea poate motiva oamenii să
învețe, dacă este gândită ca o modalitate de a stimula raționamentul și rezolvarea
problemelor. De asemenea, ar putea fi o modalitate eficientă de a îi sprijini să învețe fără să
existe posibilitatea de îi face să se simptă ca au abilități reduse de competențe matematice.
Pre- și post-testare
Evaluarea pre și post-testare vizează examinarea progresului unui grup. Prin această metodă,
formatorul poate determina cunoștințele membrilor familiei de la începutul cursului și de la sfârșitul
acestuia. La sfârșitul cursului instructorul poate determina nivelul de progres al fiecărui participant prin
compararea rezultatelor pre- și post-test.

30

Measuring What Counts: A Conceptual Guide for Mathematics Assessment - https://www.nap.edu

55

Prin utilizarea pretestului, formatorul poate determina "punctul de plecare", cunoștințele de bază ale
fiecărui participant. Cu ajutorul pretestului, formatorul poate decide care nivel al cursului (nivelul unu
,,începător" sau al doilea nivel ,,avansat”) ar fi optim pentru fiecare candidat.
Pre-testul ajută, de asemenea, formatorul să decidă ce subiecte sunt sau nu sunt necesare pentru fi
studiate. Pentru a determina cea mai bună metodă de examinare, am intervievat adulții romi despre
acest subiect. În procesul de proiectare a instrumentului care va fi utilizat pentru a determina nivelul
competențelor matematice ale adulților, am luat în considerare răspunsurile intervievaților. Potrivit
opiniei lor, examenul poate fi în formă orală sau scrisă.
Recomandăm formatorilor să efectueze pre- și post-testare individual cu fiecare participant, pentru ca
astfel, să obțină rezultatele cele mai complete și actuale.
Deoarece o evaluare poate fi intimidantă sau frustrantă pentru mulți participanți, vă recomandăm ca
formatorul să înceapă procesul de testare cu o conversație informală, care va ajuta participantul să se
simtă comfortabil și să se relaxeze. După acest moment inițial, formatorul poate începe cu efectuarea
testului.
Testul conține întrebări și exerciții care vizează determinarea și cunoștințele de bază ale fiecărui
participant. La unele întrebări, membrii familiei trebuie să dea un răspuns oral, care va fi notat de către
formator, iar la alte întrebări răspunsurile pot fi în formă scrisă.
Nivelul 1:
Pretest - Nivelul 1 - Competențe matematice
Numele Participantului:
Întrebarea

Data:
Răspunsul

Ați frecventat școală?
Care este ultima clasă finalizată de dvs.?
Care este scopul dvs. pe care doriți să îl atingeți
prin participarea la acest curs?
Puteți vă rog să numărați începând cu 1? (Notă
pentru instructor: notați ultimul număr până la
care persoana poate număra)
Dacă persoana poate număra corect, rugați-i să
înceapă să numeră:
 începând cu 54
 începând cu 87
 începând cu 126
 începând cu 589
• începând cu 1175
Calculați soluțiile următoarelor exerciții:
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3+2=

12+3=

26+32=

8-2=

16-3=

86-2=

Nivelul 2:
Pretest - Nivelul 2 - Competențe matematice
Numele Participantului:

Data:

Întrebarea

Răspunsul

Ați frecventat școală?
Care este ultima clasă finalizată de dvs.?
Care este scopul dvs. pe care doriți să îl atingeți
prin participarea la acest curs?
Ce doriți să învățați despre matematică?
Puteți calcula vă rog cât este 5-7?
Cunoașteți valoare a 2.5 litri de lapte ?
Puteți număra în mod descrescător începând cu
753?
Puteţi să-mi spuneţi înălţimea dvs. în
centimetri?
Puteți calcula valoarea următoarele exerciții, vă rog? (prin utilizarea calculatorului)
5x10=

14x17=

8/2=

177/5=

Post-testare:
După terminarea cursului, există două tipuri de evaluare: o parte practică care ar trebui să fie aceeași
ca și pre-testul pentru a determina progresul realizat de participanți. Precum și, o evaluare orală care
ar trebui realizată din nou prin intermediul unei conversații care să conțină următoarele întrebări:
Pentru nivelul 1:
• Care părți ale cursului au fost deosebit de utile pentru dvs.? De ce?
• Ce părți ale cursului credeți că nu sunt folositoare? De ce?
• Te simți mai confortabil să mergi la magazin acum?
• Folosiți acum, un calendar? Ați folosit unul înainte de curs?
• Vă ajutat cursul să puteți determina timpul?
• Folosiți acum instrumente pentru măsurare / litri în viața de zi cu zi?
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• Ați recomanda acest curs celui mai bun prieten? De ce da? De ce nu?
Pentru nivelul 2:
• Care părți ale cursului au fost deosebit de utile pentru dvs.? De ce?
• Ce părți ale cursului credeți că nu sunt folositoare? De ce?
• Te simți mai confortabil, acum, să vinzi sau să cumperi ceva?
• Informațiile învățate v-au ajutat să înțelegeți mai bine detaliile contului dvs. bancar?
• Îți poți ajuta copiii cu temele?
• Folosiți acum unități de măsură în viața de zi cu zi?
• Ați recomanda acest curs celui mai bun prieten? De ce da? De ce nu?
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Conținutul Cursurilor
A fi "numerat" înseamnă a putea folosi matematica în viața de zi cu zi. Fiecare persoană întâlnește
probleme zilnice pentru care necesită competențe matematice, cum ar fi diverse calcule numerice,
folosirea conceptelor și procedeelor matematice, folosirea diferitelor măsurători, probabilități sau
sensuri spațiale.
De asemenea este necesar să deținem competențe matematice, în cadrul oricărui loc de muncă.
Pentru o performanță bună la un loc de muncă, toată lumea are nevoie de competențe matematice
de bază. (numărarea orelor de lucru, scrierea numerelor, înțelegerea diferitelor sarcini și
responsabilități, verificarea diferitelor sume etc.)
Wahlgren și Aarkrog susțin că informațiile sau abilitățile învățate nu sunt neapărat transferate în uzul
practic după finalizarea unui curs de formare. Nu este suficient să se utilizeze metode de predare
bazate pe prezentări sau să se vorbească despre modul în care exemplele pot fi transferate în situațiile
de zi cu zi ale participanților. Cursurile orientate spre practică se bazează pe învățarea experimentală,
menținând o legătură puternică cu problemele din viața de zi cu zi a participanților. Curriculum-ul
acestor cursuri se bazează pe aspecte, exemple concrete pe care participanții le consideră relevante în
viața lor.
Părțile teoretice și exercițiile trebuie prezentate cu exemple concrete care sunt practice și aplicabile în
viața zilnică a participanților. În acest fel procesul de învățare va fi mai ușor și mai plăcut pentru
participanții la curs. Studiile arată că formarea orientată spre practic crește probabilitatea ca
participanții să utilizeze și să mențină abilitățile după curs.
În acest capitol vom descrie structura cursului de formare, obiectivele de învățare și rezultatele
învățării de la diferite niveluri.
Conform rezultatelor participanților de la pre-test(testul inițial), putem împărți candidații în două
grupuri: Cursanți începători și Cursanți avansați. Grupul țintă al primului nivel sunt elevii începători, în
timp ce grupul țintă pentru nivelul doi sunt elevii avansați. Fiecare nivel cuprinde 36 de unități de
maxim 45 de minute. Considerăm că este esențial să se planifice unități scurte cu diferite activități și
metode, astfel încât participanții să își poată menține atenția și interesul pe parcursul cursului. Nivelul
de dificultate al activităților și exercițiilor alese pe diferite teme ar trebui să se bazeze pe competențele
participanților. Am separat cele 36 de unități în 9 grupe de câte 4 unități separate. Formatorul poate
decide cât timp are nevoie pentru un anumit subiect sau pentru un obiectiv necesar de atins de către
participanți, în funcție de nivelul de competențe și abilități al grupului.

Nivelul 1 - grup țintă: cursanți începători
După terminarea acestui nivel, participanții vor putea să-și folosească aptitudinile matematice de bază
dobândite, înactivitățilr lor zilnice, prin recunoașterea și citirea numerelor, efectuarea operațiilor
matematice simple (adunări și subtracții), ei vor putea să citească și să interpreteze facturile, să
citească etichetele de preț, să facă comparații între mai multe numere sau chiar prețurile diferitelor
obiecte, să adune valorile articolele scoase la vânzare, să cunoască temperatura, etc.
Obiective generale de învățare ale primului nivel:
 Învățați să citiți, să scrieți, să ordonați și să comparați numerele naturale cu zero până la 999.
 Înțelegerea semnificației celor două operații de bază aritmetice (adunare și scădere) și
învățarea modului în care acestea pot fi utilizate cu numere pozitive de unu și două cifre cu
rezultate între 0 și 999
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No.
1.

Aflați cum să efectuați operații aritmetice simple (adunarea și scădere) pe un calculator
Învățați să specificați locațiile și relațiile spațiale ale diferitelor obiecte
Efectuați măsurători - învățați să măsurați lungimea, greutatea, volumul, temperatura
Aflați cum să utilizați calendarul; citiți ceasurile analogice și digitale
Unitate
1-4

2.

5-8

3.

9-12

4.

13-16

5.

17-20

6.

21-24

7.

25-28

8.
9.

39-32
33-36

Conținut
- Dezvoltarea sensului numeric
- Numere naturale cu zero până la 10
- Adunare si scadere
- Compararea numerelor naturale cu zero până la 10
- Simboluri +, -, =
- Numere naturale cu zero până la 20
- Adunarea și scăderea numerelor cu zero până la 20
- Numere naturale între 1 și 50
- Adunarea și scăderea numerelor cu zero până la 50
- Adunari și scăderi în viața lor de zi cu zi cu numere naturale cu zero până la 50
- Utilizarea calendarului
- Ceas analogic și digital
- Numere naturale cu zero până la 99
- Adunări simple și scăderi cu numere naturale cu zero până la 99
- Adunări și scăderi cu numere naturale între 1 și 99
- Compunerea operațiunilor matematice (prin adunări și scăderi în exerciții
practice)
- Numere naturale cu zero până la 999
- Compararea și ordonarea numerelor naturale cu zero până la 999
- Adunarea și scăderea cu numere de trei cifre
- Efectuarea măsurătorilor: lungimea, greutatea, volumul și temperatura
- Compunerea operațiunilor matematice (până la trei cifre) în situații practice

Nivelul doi - grup țintă: cursanți avansați
Obiective generale de învățare de nivelul doi:
 Învățați să citiți, să scrieți, să ordonați și să comparați numerele setului de numere întregi
 Numerele fracționate ca ½, ⅓, ¼
 Înțelegeți semnificația numerelor zecimale și învățați să le citiți și să le scrieți
 Învățați să efectuați operații matematice de bază (adunare, scădere) cu numere reale
 Învățați să faceți multiplicarea și împărțirea cu numere întregi pozitive
 Învățați să efectuați măsurători și conversii între unități
 Învățați să utilizați operațiile matematice de bază în situațiile de zi cu zi
Nr.
1.

Unitate
1-4

2.

5-8

Conținut
- Recapitulare: numere de până la trei cifre naturale, inclusiv 0 (de la 0 la 999)
- Numărarea în mod crescător și descrescător
- Numere negative și pozitive
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3.

9-12

4.
5.

13-16
17-20

6.

21-24

7.
8.

25-28
39-32

-

33-36

-

9.

Fracțiile
Numere zecimale
Adunări și scăderi cu numere întregi și numere zecimale simple
Multiplicarea - cu numere de o cifră
Înmulțirea cu numere de mai multe cifre - folosind un calculator
Împărțirea - cu numere maxime din două cifre
Împărțirea numerelor cu mai multe cifre utilizând calculatorul
Operații matematice combinate - exerciții practice
Efectuarea măsurătorilor cu scală, a instrumentelor de măsurare a volumului și
a termometrelor
Conversii între diferite unități
Recapitulare

Transferabilitatea
Când a fost scris acestui manual, am încercat să creem exemple cât mai universale, astfel încât să fie
ușor de utilizat în diferite țări.
Cu toate acestea, există câteva puncte care trebuie adaptate în funcție de țară:
 Moneda: Există diferite valute în diferite țări europene care utilizează sume diferite de bani.
În timp ce, de exemplu, în Austria, doar o bancnotă pentru 100 de euro are o valoare mare, ai
avea nevoie de aproximativ 11.000 de dinari sârbi pentru a avea aceiași valoare. Prin urmare,
unele exemple care s-au bazat pe lucrul cu moneda (lista de cumpărături, bugetul și așa mai
departe) vor necesita modificări înainte de a le implementa în țări cu valută diferită.
 Diferitele măsurători: Pe lângă diferite valute, unele țări europene folosesc diferite tipuri de
unități de măsură. În Marea Britanie, de exemplu, veți întâlni pounds în loc de kilograme, mile
în loc de kilometri și așa mai departe. De asemenea, există măsurători diferite pentru fermierii
din unele zone în care lucrează cu hectar și așa mai departe. Prin urmare, ar putea fi necesare
adaptări și în aceste părți.
 Calculatorul: Am decis să folosim calculatoarele pentru conținutul mai complicat, deoarece
acestea sunt ușor de accesat și le puteți purta cu dvs. și nu aveți nevoie de nici o cameră
specială sau ceva de genul. În cazul în care există computere disponibile în locația de învățare,
ar putea avea sens, de asemenea, să se utilizeze computerul (calculatorul de pe computer)
pentru a calcula. În cazul în care membrii familiei au smartphone-uri, se poate utiliza
calculatorul de pe telefon (este preinstalat pe majoritatea telefoanelor).
 Fusuri orare: Fiindcă fursurile orare sunt diferite în alte țări, iar majoritatea familiilor rome
călătoresc des, acest subiect ar fi util pentru aceștea. De asemenea, aspectele ce țin de
diferențele între vară și iarnă nu sunt aceleași în fiecare țară - fiți conștienți de acest lucru
atunci când vă planificați conținutul.

Puncte Critice
Ca oricare dintre cursuri, acest curs pentru dezvoltarea competențelor matematice pentru adulții romi
poate fi o provocare pentru unui participanți iar formatorul trebuie să fie conștient de acest aspect.
În acest capitol am dori să enumerăm câteva dintre aceste provocări, pe baza experiențelor dobândite
în timpul colaborării cu adulții romi și am dori să oferim o îndrumare formatorilor în gestionarea
acestor obstacole.
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•

Nivelul diferit al competențelor membrilor: membrii pot avea un nivel diferit de competențe.
Pentru a determina nivelul lor de cunoștințe în domeniul matematicii, vă recomandăm să
folosiți pre-testul nostru cu fiecare participant. Rezultatul testului îl ajută pe formator să decidă
ce nivel al cursului ar fi optim pentru participant (nivelul 1 pentru ,, cursanți începători" sau
nivelul doi pentru "cursanți avansați"). În cazul în care există diferențe între membrii
aparținând aceluiași grup, recomandăm ca formatorul să ia în considerare pregătirea
diferitelor sarcini / exerciții în funcție de nevoile și competențele participanților. Specialiștii
spun ca membrii care au un nivel mai scăzut de competențe pot atinge rezultate mai mari dacă
așteptările sunt echilibrate cu nivelul competențelor lor.
• Dificultăți de comunicare: Formatorul poate întâmpina dificultăți de comunicare datorită
faptului că membrii pot proveni dintr-o țară străină, vorbind o limbă străină sau pot vorbi în
limba romani și au doar o cunoaștere minimă a altor limbi. În acest caz, formatorul poate
implica mediatori, care pot ajuta cu traducerea în timpul unităților sau pot cere celorlalți
membri ai grupului să traducă câteva cuvinte sau fraze importante. De asemenea, vă
recomandăm să oferiți mai multe exerciții practice pentru acei membri care nu pot comunica.
Deși acesta este un curs de formare destinat dezvoltării competențelor matematice,
formatorul poate, de asemenea, ajuta membrii să învețe o limbă, să învețe cuvinte noi și să
practice limbile, de asemenea, prin exerciții matematice.
• Membrii analfabeți: Formatorul ar trebui să ia în considerare faptul că unii dintre membrii ar
putea fi analfabeți. Este important să evitați acele sarcini și exerciții care necesită abilități de
citire sau scriere (cu excepția scrierii numerelor). În cazul în care există membrii fără abilități
de citire și scriere în grup, formatorul poate folosi imagini atașate cuvintelor scrise ale unui
exercițiu. Vă recomandăm să utilizați termeni și imagini care sunt prezente în viața de zi cu zi
a unei persoane adulte și să evitați termenii și ilustrațiile destinate în mod obișnuit copiilor.
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Unitatea de învățare 3 - Competențe Digitale
Introducerea
,,Competența digitală este cel mai recent concept care descrie abilitățile legate de tehnologie.”31
DigComp 2.032 identifică componentele-cheie ale competenței digitale în cinci domenii și trei niveluri
de competențe:
1) Cunoștințe despre informatică și despre date: navigarea, căutarea și filtrarea datelor, informațiilor
și conținutului digital; evaluarea datelor, a informațiilor și a conținutului digital; gestionarea datelor, a
informațiilor și a conținutului digital. Un utilizator de bază va putea: să caute informații online folosind
un motor de căutare; salva sau stoca fișiere sau conținut (de ex., text, imagini, muzică, videoclipuri,
pagini web) și descărca și salva fișiere.
2) Comunicare și colaborare: Interacțiunea prin tehnologii digitale; sharing prin tehnologii digitale;
implicarea ca cetățean prin intermediul tehnologiilor digitale; colaborarea prin tehnologii digitale;
gestionarea identității digitale. Un utilizator de bază va fi capabil să: comunice cu alte persoane care
utilizează telefonul mobil, voce prin IP (Skype), e-mail sau chat; partajarea fișierelor și a conținutului
utilizând instrumente simple; utilizarea tehnologiilor digitale pentru a interacționa cu serviciile online.
3) Crearea conținutului digital: dezvoltarea conținutului digital; integrarea și redimensionarea
conținutului digital; drepturi de autor și licențe; programare. Un utilizator de bază va fi capabil: să
producă conținut digital, cum ar fi text, imagini, audio în cel puțin un format, utilizând instrumente
digitale; editarea de bază a conținuturilor digitale produse de alții.
4) Siguranță: Dispozitive de protecție; Protecția datelor personale și a vieții private; Protejarea
sănătății și bunăstării. Un utilizator de bază va putea: să cunoască elemetele de bază pentru a proteja
un dispozitiv digital: să știe ce informații online sunt fiabile; să știe ce informații personale pot fi
împărtășite.
5) Rezolvarea problemelor: rezolvarea problemelor tehnice; identificarea nevoilor și a răspunsurilor
tehnologice; folosirea tehnologiilor digitale în mod creativ; identificarea lacunelor de competență
digitală.33 Un utilizator de bază va fi capabil: să găsească suport și asistență atunci când apare o
problemă technologică; să știe cum să rezolve o problemă simplă legată de computer, cum ar fi
închiderea unui program, repornirea unui computer, verificarea conexiunii la Internet.
Competența digitală este o abilitate crucială în viața oamenilor pentru educație, ocupărea forței de
muncă și a incluziunii sociale. Oamenii au nevoie de competențe digitale pentru a putea găsi informații,
pentru a completa formularele online, pentru a intra în contact cu alte persoane, pentru a comunica.
Fără competență digitală, nimeni nu poate fi într-adevăr independent în comunitatea socială în care
majoritatea datelor și informațiilor sunt digitalizate. Competența digitală este fundamentală pentru a
participa activ în societatea noastră și pentru a beneficia de oportunitățile digitale.

Persoanele de etnie romă tind să utilizeze dispozitivele digitale pentru a păstra legătură cu
comunitatea lor, mai ales atunci când trăiesc în străinătate. Dispozitivele digitale pot fi, de asemenea,
31

Ilomäki, L., Kantosalo, A., & Lakkala, M. (2011). What is digital competence? In Linked portal. Brussels: European
Schoolnet. http://linked.eun.org/web/guest/in-depth3
32 DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual Reference Model;
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digital%20co
mpetence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf
33 Ibidem.
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considerate un instrument pentru îmbunătățirea alfabetizării, deoarece necesită o abilitate de bază în
literație, dar este posibil și utilizarea unor aplicații și instrumente fără a fi deloc literat - de exemplu,
prin control vocal. De asemenea, majoritatea WiFi-urilor sunt disponibile gratuit în centrele orașelor,
în hotspoturi și așa mai departe, permițându-le, prin urmare, să reducă costurile atunci când își
contactează familia în alte părți ale Europei. Deci, unele aplicații pot fi, de asemenea, de ajutor pentru
persoanele care sunt analfabete și le pot permite să comunice.
În acest manual, competențele digitale sunt clasificate pe două nivele:
Primul nivel de competență digitală în programul nostru se concentrează pe utilizarea smartphonelor.
Acestea sunt mai ușor și mai intuitiv de manevrat decât computerele și sunt mai frecvent utilizate în
viața de zi cu zi. Prin urmare, cunoștințele despre utilizarea unui smartphone oferă o mai mare
aplicabilitate și utilitate în viața de zi cu zi. În plus, factorul distractiv de a învăța cum să utilizați un
smartphone este mai mare decât cu computerele și există multe posibilități de a utiliza un smartphone
fără a putea citi și scrie. Nivelul 1 este, prin urmare, parțial adecvat pentru membrii care nu sunt
capabili să citească și să scrie.
Al doilea nivel este pentru participanții care sunt capabili să citească și să scrie și se focusează asupra
utilizării calculatoarelor sau laptopurilor. Utilizarea unui computer se presupune a fi mai complexă și
mai puțin intuitivă. Participanții ar trebui să aibă deja cunoștințe de bază despre internet și despre
dispozitivele tehnice, cum ar fi smartphone-urile, în general. Acest nivel oferă, de exemplu, informații
de bază privind salvarea, trimiterea și crearea de documente, e-mail și scrierea unui CV, care reprezintă
competențe digitale avansate în comparație cu utilizarea camerei smartphone-ului.

Obiective și rezultate ale învățării
Rezultatele învățării 34 nu indică tipurile de activități sau metodologii care vor fi utilizate în timpul
procesului de predare, ci mai degrabă indică așteptările și abilitățile pe care participanții le vor dobândi
după curs. Rezultatele învățării ar trebui să fie SMART:
 Specific/Specific (rezultatul ar trebui să fie cât mai specific posibil, formulat cu cuvinte clare și
concrete)
 Măsurabil/Measurable (măsurarea rezultatelor învățării permite obiectivitatea în timpul
evaluării și este important să se stabilească criterii și modalități de măsurare dacă rezultatul
dorit a fost atins)
 Realizabil/Achievable (deși formatorul definește în prealabil rezultatele învățării, este
important ca participanții să fie conștienți de rezultatele programului la prima întâlnire
comună și de rezultatele învățării fiecărei clase la începutul fiecărei unități)
 Realiste/ Realistic (este, de asemenea, necesar să se asigure că rezultatele învățării sunt
realizabile în perioada de timp selectată (în timpul procesului de predare și învățare))
 Definit în timp util/ Timely defined (rezultatele învățării trebuie să fie limitate în timp și să
reprezinte intervalul de timp în care acestea vor fi realizate)

34

Dragičević, T. I Dželalija, M. (2016). Kako napisati ishode učenja? Split: Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu,
available at:
http://stemp.pmfst.unist.hr/wp-content/uploads/2016/05/Kako_napisati_ishode_ucenja.pdf
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Rezultatele învățării reprezintă baza pentru selectarea strategiilor de predare, învățare și verificare a
învățării / adoptării / dezvoltării. Unul dintre cele mai utilizate cadre teoretice pentru planificarea,
pregătirea și evaluarea procesului educațional este taxonomia Bloom a obiectivelor educaționale.
Taxonomia lui Bloom explică trei domenii de bază ale personalității umane și activități care se suprapun
între ele: abilitățile cognitive, emoționale și psihomotorii (cunoștințe, atitudini și abilități). Taxonomia
lui Bloom ne permite să prezentăm într-un mod vizibil și măsurabil diferitele tipuri de cunoștințe,
abilități și atitudini ale participanților, și folosim verbe în procesul de formulare a rezultatelor învățării
pentru toate cele trei domenii.
Rezultatele învățării nivelului 1:
După terminarea nivelului 1, membrii familiei vor putea:


Folosi smartphanele



Căuta informații online



Distinge între diferitele moduri de a vă conecta la internet



Acționa atunci când găsiți conținut online nesigur



Utiliza ofertele publice online, cum ar fi aplicații guvernamentale




Comunica online
Găsirea unui job online

Rezultatele învățării nivelului 2:
După terminarea nivelului 2, membrii familiei vor putea:


Folosi un PC într-un mod sigur



Identifica diferite tipuri de documente



Organiza documentele pe un dispozitiv de stocare a datelor



Comunica online





Utiliza instrumentele de traducere online
Fi conștienți de problemele legale
Srie un CV

Setarea
Durata și frecvența cursului
Durata instruirii: cursul este format din 46 de unități de învățare, 45 de minute fiecare, 26 unități
pentru primul nivel și 20 pentru cel de-al doilea nivel. Există conținuturi care sunt alcătuite de două
unități - în acest caz este logic să combinați cele două unități într-o singură zi, împărțite de o pauză de
cel puțin 15 minute.
Conversațiile unu-la-unu pot fi, bineînțeles, stabilite individual cu participanții, pentru celelalte setări
(grup mic, grup mare) va fi bine să stabiliți programul cu întregul grup la prima unitate, în funcție de
disponibilitatea participanților.

65

Este recomandat să se parcurgă cel puțin o unitate pe săptămână sau mai multe, dacă este posibil,
astfel încât conținuturile pe care le-au învățat participanții nu vor fi uitate până la următoarea unitate,
mai ales dacă nu au nici un computer sau un telefon mobil la domiciliu.
Locația
Locația poate fi diferită pentru nivelele 1 și 2, deoarece cerințele tehnice sunt diferite.
Pentru nivelul 1 este necesară o conexiune WiFi stabilă și bună, astfel încât participanții să poată utiliza
în mod corespunzător smartphone-urile lor. Dacă se utilizează doar WiFi, asigurați-vă că hotspot-ul are
o putere de bandă suficientă și poate ocupa simultan suficienți utilizatori. De asemenea, este logic să
alegeți un loc cu o atmosferă liniștită, astfel încât participanții să se poată concentra asupra învățării.
Pentru unele unități sunt necesare materiale speciale precum videoproiector, de asemenea, alte
unități sunt create pentru a fi predate în locații specifice afara (cum ar fi o anumită locație sau excursie),
deci atunci când alegeți o sală de curs, trebuie de luat în considerare cât de departe este poziționată
de zona centrală a orașului / mall, ... sau de alte locații pentru excursiile organizate cu participanții.
Setarea unu-la-unu poate lua parte oriunde printr-o conexiune WiFi – pentru ca participantii să fie
familiarizați cu setarea/locul, este recomandat sa se folosească aceeași locație ca și pentru cursuri (sau
o alta camera din aceeasi cladire cel puțin) pentru unitățile unu la unu.
Pentru nivelul 2, camera trebuie să fie dotată cu suficiente laptopuri sau PC-uri, astfel încât fiecare
participant să poată folosi unul. În mod ideal, locația este accesibilă și după cursuri pentru ca
participanții să poată să practice abilitățile digitale învățate. Locația trebuie să fie un loc pe care
participanții îl cunosc și unde ei se simt în siguranță - de exemplu, un centru comunitar sau sălile unui
ONG aproape de casa participanților. Este mai ușor dacă toate calculatoarele sau laptopurile lucrează
cu același sistem de operare și sunt echipate cu software de scanare a virușilor. De asemenea, dacă
este posibil, ar trebui creat un cont propriu pentru fiecare participant, unde se pot salva date etc..
Dacă se utilizează PC-uri, asigurați-vă că acestea sunt conectate la internet. Dacă se utilizează laptopuri,
trebuie pregătită doar conexiunea Wi-Fi necesară pentru unele unități, deoarece toate programele
care sunt explicate pe durata unității sunt instrumente online, nu trebuie instalat niciun software
special.
Numărul de participanți
Datorită diferenței de conținut și a necesității de a lucra cu datele private ale participanților,
dimensiunea grupului poate varia precum urmează:
 1 persoană (unu-la-unu)
 2-6 persoane (grup mic) sau
 6-12 persoane (grup mare)
Împărțirea în grupuri nu trebuie făcută doar de către formator, ci și cu ajutorul participanților, astfel
încât aceștia să poată alege unde și cum se simt confortabil.

Evaluarea
Evaluarea este importantă atât pentru participanți, cât și pentru formatori, pentru a înțelege nivelul
cursului și îmbunătățirea necesară a cursurlui pe parcurs.
Evaluarea trebuie să țină cont de următoarele puncte:
 Care sunt principalele scopuri și obiective?
 Ce subiecte par dificil de învățat?
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Care sunt informațiile mai ușor de înțeles și de amintit și de ce?

Pre- și post-testare
Deoarece competența digitală este un subiect foarte diversificat, cu multe conținuturi diferite, este
necesar să verificați înainte de a începe cursul, ce știu deja participanții și ce aplicații sau programe
utilizează deja. Această evaluare ar trebui să se întâmple în timpul primei unități - sesiuni unu-la-unu
care sunt incluse pentru ambele niveluri.
În timpul acestei unități, formatorul trebuie să includă următoarele întrebări, astfel încât să poată
verifica ce trebuie să învețe participantul:
Pentru nivelul 1:
 Știți ce fel de telefon aveți?
 Pentru ce îl folosiți?
 Folosiți internetul pe telefon?
 Ce fel de măsuri de siguranță pentru telefon folosiți?
 Ați instalat pe telefon aplicații? Dacă da, care?
 Care sunt cele mai importante aplicații pentru dvs.?
 Ați auzit despre aplicații despre care doriți să cunoașteți mai multe informații?
 Aveți WiFi acasă?
 Aveți probleme cu utilizarea telefonului smartphone? Dacă da, care?
 Poți să-mi arăți o imagine a familiei tale pe telefon?
 Hai să facem un selfie împreună.
 Cât de des trebuie să reîncărcați telefonul?
Pentru nivelul 2:
 Cât de des utilizați un computer?
 Ai un computer acasă?
 Poți numi diferite părți ale computer tău?
 Există alte locuri în care ați mai folosit un computer înainte?
 Pentru ce îl folosiți?
 Folosiți internetul pe computer?
 Ce fel de măsuri de siguranță folosiți?
 Ați instalat software pe computer? Dacă da, care?
 Care sunt cele mai importante lucruri pe care le puteți face cu computerul dvs.?
 Ați auzit despre orice funcții / software despre care doriți să cunoașteți mai multe informații?
 Aveți WiFi acasă?
 Aveți probleme cu utilizarea computerului? Dacă da, care?
 Poți să-mi arăți o imagine a locului tău preferat pe internet?
Post-testare:
După încheierea cursului, există două tipuri de evaluare: un proiect care trebuie proiectat în funcție de
tipul de conținut la care au participat participanții și de o evaluare orală care ar trebui făcută din nou
într-un set unu la unu și conține următoarele întrebări:
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Pentru nivelul 1:
 Care părți ale cursului au fost deosebit de utile pentru dvs.? De ce?
 Ce informații credeți că nu le veți folosi? De ce?
 Pentru ce folosești telefonul tău, acum?
 Folosiți internetul pe telefon?
 Ce tipuri de aplicații utilizați?
 Ce fel de măsuri de siguranță folosiți?
 Există unele aplicații pe care doriți să le cunoașteți și care nu au fost menționate la curs?
 Ați recomanda acest curs celui mai bun prieten? De ce da?de ce nu?
Pentru nivelul 2:


Care părți ale cursului au fost deosebit de utile pentru dvs.? De ce?



Ce părți credeți că nu veți folosi? De ce?



Cât de des utilizați un calculator?



Unde folosiți un computer?



Pentru ce îl folosiți?



Ce fel de măsuri de siguranță folosiți?



Ați instalat vreun software nou pe computer? Dacă da, care?




Există niște aplicații / programedespre care doriți să învățați și nu au fost menționate la curs?
Ați recomanda acest curs celui mai bun prieten? De ce da? de ce nu?

Conținutul Cursuriloe
Level 1 - 26 units, 45 min each
Nivelul 1
1.1. Cum să folosiți un smartphone? (individual, 2 unități) (I)
 Din ce părți este format?
 Ce părți pot fi stricate ușor?
 Cum telefonezi?
 Cum vă conectați la internet?
 Contacte și agenda?
 Creați un cont Google?
 Spațiu limitate de memorie a smartphone-ului?
1.2. Cum să folosiți camera de la telefon (tot grupul, 2 unități) (I)
 Cum să faceți o poză?
 Ce fel de setări are camera?
 Cănd și cum folosești setările camerei?
1.3. Diferitele moduri telefonice (tot grupul, o unitate) (I)
 Silențios, vibrație
 Mod avion
 Control baterie
1.4. Ce este internetul? (tot grupul, o unitate) (I)
 Cum internetul funcționează?
 Ce poți face zilnic, cu ajutorul internetului ?
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1.5. Cautarea informație online (tot grupul, o unitate) (I)
 Căutare activată vocal
 Google
 Setare- limbă, video, securitate
 Prognoza meteo
1.6. Instrumente pentru comunicare (tot grupul, 2 unități)
 Email
 Whatsapp / Viber
 SMS
 FB Messenger
 Skype
 Calendar
1.7. Transferul și colectarea datelor (tot grupul, o unitate)
 Bluetooth
 Dropbox
 Direct transfer
 WiFi vs. date mobile
1.8. Securitatea telefonului (tot grupul, o unitate)
 Pentru ce și cum să creezi o parolă
 Blocați / deblocați telefonul
1.9. Internetul securizat pentru copii (tot grupul, o unitate)
 Aplicații parentale
 Riscul utilizării internetului nesupravegheați
 Instrucțiuni privind utilizarea internetului (cât timp, ce, cu cine, ...)
 Aspectele legale
 Navigarea sigură
 Jocuri “Sigure”
 Cyber mobbing
1.10. Navigarea online cu ajutorul smartphonu-lui (tot grupul, o unitate) (I)
 Google maps
 Cum să îți afli locația?
 Cum să găsești lângă tine un ATM / benzinarie / public toilet?
1.11. Aplicații Gratuite (tot grupul, 4 unități)
 Ce este o aplicații?
 Cum să găsești și să descarci o aplicații
 Aplicații gratuite
 Plata prin intermediul aplicațiilor
 Cunoașterea diferitelor aplicații
1.12. Aplicațiile guvernamentale (tot grupul, 2 unități)
 Ce aplicații sunt utile în țara mea?
 Cum folosesc aceste aplicații?
 Activități practice
1.13. Căutați evenimente (tot grupul, 2 unități)
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 Cum să căutați evenimente online?
 Unde pot gasi evenimente online etc.?
 Cum să găsesc locația și programul evenimentului?
1.14. Contracte cu operatorii telefonici – controlul costurilor (individual; o unutate)
 Ce fel de operator telefonic utilizați?
 Ce nevoi aveți?
 Ce clause sunt periculoase?
1.15. Excursii (grup mic, 4 unități) (I)
 Cu ce fel de technologii vă confruntați? (de exemplu: automate de vânzare de bilete pentru
transport și parcare, ATM-uri, automate pentru alimente / băuturi, cabine foto etc.)
 Cum funcționează acestea?
Nivelul 2 – 20 unități, 45 minute fiecare
2.1. Cum se utilizează computerul (individual, 2 unități) (unitatea 1 ca evaluare)
 Porniți computerul
 Explicați mouse-ul, tastatura
 Cum să intrați pe internet
 Ce este desktopul?
2.2. Excursii (tot grupul, 1 unitate)
 Găsiți stații de surf locale
 Unde este folosit computerul gratuit?
 De ce trebuie să aveți grijă când utilizați calculatoare publice?
2.4. Dosare, documente și depozitare (tot grupul 1 unitate)
 fişier
 Folder
 Flash Drive USB
2.5. Numi, salva (și ca pdf), prelua, tipări și deschide un document (tot grupul, 1 unitate)
 Salvarea documentelor primite prin poștă
 Cum să denumiți documente
 Cum să le deschideți
 Cum se imprimă documente / imagini
2.6. Cum se utilizează doc-uri Google (2 unități, tot grupul)
 Deschideți și salvați un document
 Navigați în jurul unui document
 Selectați textul
 Schimbați textul și fontul
2.7. Scrierea unui CV (2 unități, un grup mic și individual)
 Scrieți un CV pe computer
 Ce trebuie să conțină?
 Amenajarea în pagină a conținutului
 Ce este un CV Europass?
 Cum completezi CV-ul Europass?
2.8. Căutați pe internet (tot grupul, 1 unitate)
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 Căutare Sintaxă
 Setări Google
 Căutați imagini / videoclipuri / știri
2.9. Utilizați e-mail (tot grupul, 1 unitate)
 Creează un cont
 Atașamente
 Cc / Bcc
2.10. Cum se utilizează Facebook-ul (tot grupul, 1 unitate)
 Setările de confidențialitate
 Cine poate vedea ce postați online?
 Grupuri și site-uri
2.11. Căutați opțiuni de călătorie prin internet (autobuze, trenuri) (tot grupul, 1 unitate)
 Calendare online
 Ce fel de site-uri există?
2.12. Skype (tot grupul, 1 unitate)
 Cum să efectuați apeluri video
 Cum să utilizați Skype
2.13. Consultanță juridică (tot grupul, 1 unitate)
 La ce fel de conținut online este bine să te uiți?
 Ce trebuie să faceți atunci când găsiți conținut ilegal online ?
2.14. Jocuri pe calculator (tot grupul, 1 unitate)
 Pericolele
 Confidenţialitate
 Descărcare (utilizare gratuită)
2.15. Dicționare digitale și instrumente de traducere (tot grupul, 1 unitate)
 Ce instrumente online pot fi utilizate pentru traducere?
 Care dintre ele le poți folosi fără a ști să scrii?
 Unde pot fi ele utile?
2.16. Scrieți o cerere (2 unități, individual)

Transferabilitatea
Este de așteptat ca, în timp ce formatorul pregătește programul didactic, acesta trebuie să aibă
suficiente informații despre nevoile și capabilitățile membrilor familiei și despre resursele privind
eliminarea și specificul lingvistic. Abilitatea de observare și creativitatea formatorului joacă un rol
important în ajustarea unităților, motivației și performanței membrilor familiei.
Dorim să menționăm, următoarele aspecte care trebuie luate în considerare atunci când transferați
conținutul și metodele de învățare din acest capitol către alte țări:
 Captarea fotografiilor: Legile pentru realizarea fotografiilor sunt foarte diferite în fiecare țară
- cu privire la obiectele care pot fi fotografiate, precum și la legi și reglementări cu privire la
fotografierea persoanelor într-un spațiu public (de exemplu, pe stradă). De asemenea, legile
nu diferă numai în acest aspect, ci și în ceea ce privește publicarea acestora - care sunt
fotografiile permis să fie postate online? Trebuie să vă documentați în legătură cu aceste
aspecte.
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Vârsta permisă: În acest caz, situația este foarte asemănătoare - legile pentru fotografierea
copiilor (sau realizarea de filme ale acestora) diferă de la o țară la alta. De asemenea, pot exista
diferențe cu privire la cine este permis să facă poze - o rudă, un străin și așa mai departe. În
special pentru acest subiect, este important să furnizați informațiile corecte.
Copyright: Drepturile de autor privind muzica, imaginile și altele sunt, de asemenea, foarte
complicate și diverse, deoarece fiecare țară are propriile sale legi. Este necesar ca adulții să
înțeleagă drepturile de autor din țara lor și, de asemenea, să știe că ar putea fi diferite în alte
țări.
Descărcări ilegale: Descărcarea materialelor ilegal de pe Internet (cum ar fi filmele) are, de
asemenea, legi diferite care reglementează această problemă în fiecare țară. Informați
membrii despre situația actuală și, de asemenea, spuneți-le că legile se schimbă, astfel încât
trebuie să fie conștienți că ceea ce este legal sau ilegal acum ar putea să nu fie așa luna
următoare.
Conținut ilegal: unele țări europene au legi speciale privind conținutul ilegal. Acestea sunt, de
exemplu, pornografia infantilă, rasismul, dar și conținut precum swasticile care sunt ilegale în
unele țări.
Aplicații: Cele mai multe dintre subiectele cursurlui pot fi transferate cu ușurință în alte țări,
însă există site-uri și aplicații speciale care sunt importante în diferite țări, de exemplu aplicații
guvernamentale care diferă de la o țară la alta și aplicații de comunicare (WhatsApp sau Viber).
Prin urmare, este necesar să căutați aplicații și site-uri web în limba și țara membrilori pentru
unele unități.

Puncte Critice
La implementarea acestei unități de învățare trebuie luate în considerare următoarele aspecte:
• Analfabetism: În timpul dezvoltării unității de învățare, au fost incluse programe sau aplicații
pentru persoanele care nu pot citi sau scrie. Cu toate acestea, nu există o alternativă pentru
persoanele analfabete pentru fiecare subiect, astfel încât, pentru a trece prin întreagul curs,
este necesar ca membrii familiei să fi învățat deja citirea și scrierea. Unitățile marcate cu (I) la
final pot fi adaptate cu ușurință pentru persoanele care sunt analfabete din cauza comenzilor
vocale sau a aplicațiilor / programelor care funcționează în cea mai mare parte fără limba
scrisă. Formatorul ar trebui să fie conștient de numărul de membri ai familiei, care nu sunt
capabili să citească și să caute aplicații utile pentru ei, înainte ca să înceapă cursul.
• Copyright: În special atunci când folosiți materiale de învățare (imagini, muzică, videoclipuri),
formatorul trebuie să fie atent și să i-a material care este disponibil sub licența Creative
Common sau Public Domain. Domeniul public (CC0) înseamnă că puteți utiliza, distribui și edita
materialele gratuit și fără a menționa sursa. Licențele Creative Commons sunt puțin diferite și
pot defini în ce condiții puteți utiliza materialul. Legile privind drepturile de autor sunt diferite
în fiecare țară, astfel încât trebuie să fiți conștienți de situația juridică referitoare la drepturile
de autor.
• Progresul tehnic: Toate aplicațiile, programele sau metodele prezentate în această unitate de
învățare reprezintă tehnologie cele mai actuale - dar asta nu înseamnă că va rămâne așa. În
special în domeniile tehnice, schimbarea este rapidă și în curs de desfășurare, astfel încât,
probabil, unele dintre lucrurile incluse în această unitate de învățare nu vor mai fi utile în câțiva
ani. Însă, conținutul și provocările vor rămâne mai mult timp. Prin urmare, ar putea fi necesar
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să modificați aplicațiile / programele / poate și sistemele de operare atunci când implementați
această unitate de învățare.
Hardware diferit: Deoarece nivelul 1 funcționează cu smartphone-uri, iar acestea există într-o
varietate largă și cu sisteme de operare diferite, formatorul trebuie să fie familiarizat cu cele
mai comune tipuri de smartphone-uri și sisteme de operare, care în prezent sunt: Android,
Apple iOS , Microsoft Windows Mobile, blackberry. De asemenea, pentru computer sau
laptopul de la nivelul 2 există sisteme de operare diferite - Apple IOS și Microsoft Windows
(versiuni diferite). Unitatea de învățare se concentrează pe sistemele de operare Android și
Windows.
Utilizarea hardware-ului: Deoarece membrii familiei lucrează cu calculatoare sau cu telefoane
mobile, este important să se creeze reguli în prima unitate despre utilizarea acestora și să se
discute ,,când este se poate folosi computerul pentru treburi personale / smartphone-ul
pentru chat"? "Putem folosi calculatoarele / smartphone-urile în afara cursului?". Regulile sunt
necesare, astfel încât unitățile de învățare să se desfășoare fără probleme și membrii să fie
atenți.
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Informatii suplimentare
În timpul elaborării proiectului, au fost pregătite documente cu informații suplimentare care sunt
adăugate manualului despre educarea adulților romi:
 Aspecte importante ale educației adulților
 Instruirea Formatorului
 Mediatorii Romi
 Lucrător pentru îngrijirea copiilor - o descriere a postului
 Mobilitate
 Ghid pentru prima unitate
 Aspecte importante ale rezultatelor învățării
 Evaluare - informații de bază

Aspecte importante privind Educața Adulților
Caracteristici, motivație, contextul învățării și metodele de învățare
,,Am auzit și uit. Văd și îmi amintesc. Fac și înțeleg.” - Confucius
În primul rând, adulții sunt foarte diferiți de copii: ei sunt responsabili pentru propria lor educație și au
un rol activ în procesul de învățare. Ei au, de asemenea, un mod diferit de a interacționa cu formatorii:
uneori există o mică diferență de vârstă, dar se poate întâmpla și ca formatorii să fie mai tineri decât
cei care învață.
În anumite cazuri, poate exista și o problemă legată de gen: deținerea unui instructor de sex feminin
poate fi simțită ca fiind degradantă pentru bărbații care aparțin unei culturi patriarhale și, în același
timp, o femeie se poate simți mai în largul ei cu un formator de sex feminin. Aceasta ar putea fi chiar
o condiție pentru ca ea să participe la curs, precum și să facă parte dintr-un grup doar de persoane de
sex feminin.
În timp ce educăm adulții, trebuie ținenți cont de:
 Adulții au experiență, abilități și cunoștințe,
 Adulții au propriile opinii și atitudini construite,
 Adulții sunt auto-direcționați și independenți,
 Adulții se concentrează asupra problemei, nu asupra conținutului de predare,
 Adulții învață când văd sensul și aplicarea imediată a cunoștințelor,
 Adulții învață în moduri diferite,
 Pentru adulți climatul socio-emoțional este important.
Motivația este esențială pentru ca elevii adulți să devină și să rămână o parte a unui proces organizat
de învățare și predare. Oamenii diferiți au niveluri diferite de motivație, iar sursa motivării poate fi
intrinsecă sau extrinsecă. Încercați să aflați într-un interviu / conversație cu participanții ceea ce îi
motivează personal și reamintițile aceste aspecte atunci când vedeți că își pierd interesul, nu văd sensul
de a învăța sau doresc să abandoneze cursul.
Când vorbim de mediul de învățare, în contextul acestui manual, ne gândim la spațiul în care se vor
realiza întâlnirile cu participanții și care nu sunt domiciliul lor sau școala. Pentru a realiza un mediu de
învățare plăcut și motivant pentru învățare și predare, încercați să urmați următoarele recomandări:
• Vino cu cel puțin 15 minute înainte de a începe cursul și asigurați-vă că ați pregătit sala
(ventilați camera, așezați scaunele / mesele, organizați materialul ...).
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Verificați tehnologia și instrumentele didactice (laptop, proiector, clipboard, difuzoare dacă
redați materiale video / audio etc.).
Ori de câte ori puteți, așezați camera astfel încât participanții să stea într-o formă rotundă
semi-circulară, potcoavă, cerc (Să se uite unu la celălalt, nu în spatele capului).
Sala trebuie încălzită / răcită suficient și iluminată.
Materialele și kitul de învățare trebuie să fie ordonat și ușor accesibil participanților ( accesibil,
astfel încât să poată lua material (hârtie, stilou, vopsea, foarfece etc.) fără a fi nevoiți să ceară
de la formator).
Primirea participanților, întâmpinarea acestora și salutul fiecărei persoane.

Planificarea și pregătirea pentru fiecare întâlnire este extrem de importantă. Chiar și atunci când ați
planificat parțial programul / materiale pentru activitățile de învățare / practice, adaptați-vă grupului.
Înainte de a începe cu realizarea conținutului, faceți cel puțin o (primă) întâlnire pentru următoarele
scopuri:
• Faceți cunoștință cu grupul - introduceți-vă și povestiți puțin despre voi înșivă și apoi cereți-i
să facă același lucru. Încercați cât mai des să rostiți numele participanților (și să le pronunți
corect).
• Creați reguli interne - conveniți asupra faptelor care sunt importante pentru grup pe durata
cursului. Nu impuneți reguli personale. Dacă formularea regulilor de către participanți durează
mai mult sau este dificilă pentru ei, propuneți o reguli, dar este important ca toată lumea să
respecte regula și să o accepte. Formează reguli pentru a reflecta comportamentul așteptat și
nu ceea ce nu trebuie făcut (de exemplu, "trebuie să ajungeți la timp" în loc de "întârzierea
este interzisă").
• Expuneți așteptările - spuneți-le ce așteptări aveți de la curs și rugații să facă același lucru.
Discutați despre asta.
• Întrebații de ce este important să învețe și ce ar dori să învețe de la curs.
• Explicați-le modul de predare, dinamica întâlnirilor și modalitățile de lucru și dați-le
posibilitatea de își spune opiniile în privința faptului cum doresc ca cursurile să se defășoare.
În timp ce gestionăm procesul de predare și învățare, este important să:
• Conectați experiența, cunoștințele anterioare, opinia sau atitudinea participanților de
subiectul predat.
• Folosiți cunoștințele sau interesele participanților pentru a crea activități și materialele de
învățare (de exemplu, dacă toți participanții sunt mame, folosind materiale prin care
îmbunătățiți / susțineți competențele părintești).
• Permiteți dezbateri argumentate și opiniile diferite.
• Asigurați-vă că informațiile pe care le furnizați sunt semnificative și relevante.
• Organizați informațiile astfel încât elementele cheie să fie clar vizibile.
• Încurajați, sprijiniți, subliniați, laudați, respectați ...
• Fiți răbdători și amabili.
• Folosiți diversitatea participanților ca resurse pentru învățarea în grupuri, discuții etc.
• Să manifeste respect cu aprecierea ideilor și opiniilor lor.
• Aplicați ceea ce le predați în situații concrete și da-ți exemple de posibila utilizare a
cunoștințelor pentru a vedea relevanța și aplicarea imediată.
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Combine diferite forme de activități (grupuri mici, lucru în perechi, sarcini individuale scurte)
și metode și materiale didactice care permit auditivitatea, viziunea, spațiul, practica,
problematica, situația (de exemplu, dezbaterea, jucarea, cumpărarea de alimente, distribuția
bugetului gospodăriei, crearea de meniuri, completarea formularelor etc.).
Creați sarcini în care participanții pot avea succes (sarcinile care nu sunt ușoare, pot fi
descurajatore sau prea grele și acestea pot demotiva).
Oferiți informații care pot fi aplicate imediat în activitățile zilnice și nu doar teorie.
O pre-evaluare axată pe nevoile individuale poate oferi sugestii despre conținutul cel mai util.
Oferiți feedback frecvent (de ex. "Ați pronunțat corect fiecare literă într-un cuvânt", "un
exemplu foarte bun pe care l-ați menționat" ...).
Folosiți materiale de învățare specifice (ajustați-le în interesul lor, nu utilizați cărți pentru
copii).
Informați-vă despre cultura romă și creați material de învățare în corelație cu valorile și
tradițiile romilor.
Acordați atenție nevoilor lor - faceți o pauză scurtă, schimbați modul de predare, implementați
o activitate diferită, faceți ceva energizant ...
Activități practice (de ex. Completarea formularelor, citirea și înțelegerea rapoartelor
medicale, scrierea unui CV, căutarea și citirea anunțurilor de locuri de muncă).
Planificați și realizați întâlniri ținând cont de obiectivele finale ale cursului

Nu uitați:
• Este important ca participanții să acționezee individual în situații care simulează realitatea
• Învățarea este o muncă grea și provocatoare, atât din punct de vedere intelectual cât și din
punct de vedere emoțional.
• Promovarea valorii educației.
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Diferențele de învățare între adulți și copii:
În comparație cu copiii, adulții sunt mai puțin deschiși și, uneori, sunt mai rezistenți la schimbare. Prin
urmare, ei trebuie să înțeleagă de ce este important să înveți ceva diferit sau uneori opus cunoștințelor
anterioare; formatorul ar trebui să ofere un motiv pentru a studia un nou concept, care ar trebui să fie
util în scopuri concrete.
Adulții sunt, de asemenea, mai puțin curioși și orientați mai mult spre scop decât copiii, iar formatorul
trebuie să promoveze explorarea de noi concepte și noi modalități de atingere a unui scop. Pe de altă
parte, adulții sunt mai predispuși să conecteze concepte noi cu cele deja învățate, iar formatorii pot
folosi această atitudine ca metodă de învățare: a lega ceva nou cu ceva deja cunoscut. Unitățile ar
trebui să fie formate de către cursanți, nu numai prin împărtășirea unor abilități asemănătoare de
scriere și citire, ci și prin împărtășirea aceleiași ,,experiențe de viață", astfel încât să se poată
interacționa mai ușor și să se creeze o ,,comunitate de învățare". De exemplu: într-un curs doar de
femei, formatorul poate folosi experiența sa ca mamă pentru a ușura discuția despre un subiect
comun.
Adulții învață mai încet comparativ cu copiii. Vârsta afectează în profunzime capacitatea de învățare în
general și învățarea unei alte limbi în special. Pentru adulții care nu au competențe de scriere și de
învățare de bază, este din ce în ce mai dificil să umpleți acest decalaj cu înaintarea vârstei. Adulții
analfabeți au dificultăți suplimentare în a învăța, cum să folosească creionul, ceea ce implică o
coordonare a mâinii care trebuie dobândită când sunt copii și care devine mai greu de învățat pe
măsură ce trece timpul. Acest lucru poate fi frustrant pentru unii adulți, care au nevoie de o motivație
constantă pentru a face față încetinirii în îmbunătățire. Ei trebuie să fie conștienți de faptul că pentru
a învăța să scrie și să citească este nevoie de mult timp iar calea nu va fi ușoară.

Pentru copii, educația este uneori strict programată și organizată zilnic.
Adulții au multe lucruri de rezolvat, cum ar fi familia și munca, și le poate fi dificil să facă loc pentru
învățare. Cu cât viața lor devine mai solicitantă, cu atât va fi mai greu pentru ei să fie la timp și să
participe regulat la curs. Obligațiile familiale sunt adesea motivul pentru care femeile nu pot participa
la secții seara. Formatorii trebuie să creeze un program flexibil și să accepte faptul că, pentru unii,
învățarea nu poate fi o prioritate.
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În timp ce formatorii pregătesc întâlnirile educaționale, conținutul învățării, taxonomia lui Edgar Dale
și a lui Bloom cu privire la obiectivele educaționale pot fi utile. Exemplele sunt enumerate mai jos:

Imaginea 1: Conul învățării 35

Imaginea 2: Taxonomia Bloom a obiectivelor educaționale (zona cognitivă)36
10 aspecte importante pentru formatorii de cursanți adulți:
În timpul programului, există multe lucruri care pot merge nu așa cum ați planificat. S-ar putea să
întâlniți participanți care nu vor înțelege foarte bine limba dvs. sau un grup mobil care nu va rămâne
cu dvs. până la sfârșitul programului, participanți care nu vin în mod frecvent la unități sau copii care
nu sunt motivați etc .

35

https://tech4teachersbovika.wordpress.com/2015/09/27/dales-cone-of-experience-review-of-mrs-woodroffe-assuremodel/
36 http://www.maxvibrant.com/bloom-s-taxonomy/bloom-s-taxonomy
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Conform cu Ćalina, Dijanošić, Gefferth and Martinko37 Cele mai importante 10 principii ale cursantului
adult pot ajuta formatorii să-și adapteze modul de lucru și să înțeleagă particularitățile participanților
adulți:
1. Motivația - Adulții sunt motivați dacă există un motiv, un scop al participării la procesul
educațional.
2. Controlul - Adulții au nevoie să-și controleze viața. Ei sunt auto-directionați și își asumă
responsabilitatea pentru propria învățare.
3. Experiența - Adulții, conștient sau inconștient, conectează ceea ce învăță nou cu ceea ce știu
deja, ceea ce au învățat prin experiența vieții sau prin educație. Ei evaluează noile informații /
idei / cunoștințe în corelație cu experiența existentă.
4. Diversitate - Adulții diferă în ceea ce privește experiența lor de viață și vârsta. Această
diversitate poate îmbogăți procesele educaționale prin diverse dialoguri și discuții de grup sau
proiecte cu scopul de a împărtăși experiențele.
5. Vârsta - Viteza și abilitatea de învățare se limitează odată cu vârsta, dar profunzimea înțelegerii
/ învățării crește. Învățarea pe tot parcursul vieții pentru adulți asigură flexibilitatea
activităților creierului în vederea adoptării de noi informații și cunoștințe și o capacitate mai
mare de a le absorbi.
6. Rezultate - Adulții se angajează în procesele educaționale cu un anumit scop și, prin urmare,
doresc să aplice ceea ce au învățat cât mai curând posibil. Ei doresc să li se prezinte informații
într-un mod organizat și sistematizat, cu elemente-cheie vizibile.
7. Relevanța (importanța) - Adulții vor să știe de ce învață ceva. Conținutul educațional trebuie
să fie relevant pentru nevoile celor care participă la program și să fie aplicabil în mediul lor
profesional sau privat.
8. Obiceiuri - Adulții au adesea anumite obiceiuri formate, care pot fi în contrast cu cele care
doresc să fie realizate în timpul procesului de învățare. Astfel, poate apărea rezistență și un
grad redus de flexibilitate în acceptarea de noi cunoștințe și trebuie să investești mai mult timp
și convingere în corectitudinea conținutului învățat. În caz contrar, adulții se pot simți
amenințați și atacați.
9. Schimbarea - În timp ce unii adulți sunt motivați să se schimbe, alții se opun schimbării.
Învățarea necesită, de obicei, o schimbare de atitudini, credințe, de comportament și moduri
de acțiune. Prin urmare, este important să se explice orice dubiu sau ambiguitate care apare
în procesul de predare.
10. Respect - Adulții se așteaptă și solicită respect, ceea ce trebuie demonstrat prin respectarea
ideilor și opiniilor lor.

37

Ćalina, N., Dijanošić, B., Gefferth, E. i Martinko J. (2012). Kako uspješno poučavati odrasle. Agencija za strukovno
obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, dostupno na: https://www.scribd.com/doc/266802897/Kako-Uspje%C5%A1noPou%C4%8Davati-Odrasle i https://ec.europa.eu/epale/hr/resource-centre/content/kako-uspjesno-poucavati-odrasle
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Instruirea Formatorului
Aspecte importante ale curriculumului
În interviuri, precum și cu romii ca și cu experții, educația formatorului a fost menționată ca un punct
crucial. Este important ca persoanele care lucrează cu adulții romi să aibă cunoștințe în domeniul
educației adulților și informații despre grupul țintă și conștientizarea aspectului intercultural. Deoarece
majoritatea formărilor pentru formatori nu combină aceste aspecte, trebuie să fie produs un
curriculum special și o instruire pentru formatori în fiecare țară, ținând cont de programele pedagogice
alternative prevăzute de lege în acele țări.
Așa-numita discriminare pozitivă poate fi aplicată romilor, atâta timp cât justifică rezultatele și creează
flexibilitate în evaluarea și definirea structurii de învățare, a evaluării și a locațiilor pentru studiu.
Acest curriculum trebuie să abordeze următoarele domenii de competență:
 Contextul: Context înseamnă toate acele abilități, informații și competențe care ajută să se
lucreze într-un anumit mediu și cu un amit grup țintă.
 Didactica: Metodele și abordările educației adulților sunt definite în această categorie.
 Competență socială: Aceasta include toate competențele necesare pentru a lucra cu adulții
romi la nivel de grup, dar și pentru a sprijini toți membrii în mod individual.
 Competențe personale: Acest set de competențe prezintă asamblarea abilităților personale
care sunt o cerință pentru a lucra în educația pentru adulți.
Pentru aceste patru domenii de competență, următoarele aspecte cheie trebuie să facă parte din
instruirea formatorilor BERA:
1. Context:
• Istoria, cultura, tradiția și valorile romilor
• Antidiscriminare
• Rasismul și antiziganismul
• Stereotipuri, prejudecăți, roluri de gen
• Prezentare generală a sistemului de învățământ
• Rolul mediatorilor romi
• Sănătatea în comunitățile de romi (inclusiv sănătatea mintală)
• Înțelegerea activităților comerciale ale romilor
• Statutul social și rolul romilor în societate
2. Didactică:
• Conceptele învățării în rândul adulților
• Teorii de motivare
• Crearea unui mediu de învățare
• Tehnici de prezentare
• Pregătirea unităților
• Conceptul tipurilor de învățare
• Constrângeri și dificultăți de învățare
• Evaluarea și testarea cunoștințelor
3. Competențe sociale:
 Oferirea de feedback
 Conducerea și ghidarea unui grup de familie
 Conversație și întrebări
80

 Dinamica grupului și a familiei
 Strategii de rezolvare a conflictelor și gestionarea conflictelor
 Comunicare interculturală și conflicte
4. Competențe personale:
 Reflectarea și evaluarea personală
 Gestionarea timpului
 Conștientizarea personală
 Unitățile practice supravegheate
Cursurile concrete de pregătire a formatorilor (cerințele de participare, frecvența și durata unităților,
mărimea grupului, metodele de învățare...) trebuie să fie definite pentru fiecare țară, în conformitate
cu instrucțiunile și certificatele de educație a adulților care există în acele țări.
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Mediatorii Romi
Formare și funcția
Mediatorii romi sunt, de asemenea, potrivit interviurilor, un punct foarte important în succesul
educației de bază pentru adulți. În această parte, sunt expuse unele informații despre mediatorii romi
cu privire la funcțiile lor într-un cadru de formare și de educație .
Funcțiile mediatorilor romi pot fi diverse. Câteva exemple sunt:
• Să susțină cursantul în timpul cursurilor
• Să sprijine formatorul pentru a înțelege nevoile romilor
• Să susțină dinamica instituției de învățământ
• Să ajute la rezolvarea conflictelor (fie între participanții la curs, fie între formatori și
participanți, precum și cu alte părți)
• Să prezinte și să explice informațiile relevante despre curs (înregistrare, activități culturale etc.)
• Să sprijine comunitățile de romi să participe la curs
• Să lucreze la îmbunătățirea sau menținerea motivării participanților în timpul cursului
• Promovarea relațiilor dintre persoanele romi și non-romi
Instruirea mediatorilor romi ar trebui să cuprindă următorul conținut:
1. Modulul:
• Principiile medierii
• Profilul mediatorului
• Imaginea personală
• Puncte de plecare: fapte și provocări
• Conștientizarea aspectelor postului de muncă/ legile!
2. Modulul:
• Codul de etică
• Diversitatea situațiilor și a sarcinilor
• O abordare pragmatică pentru identificarea grupului țintă
• Provocări în practica medierii
3. Modul:
• Mediator intercultural eficient
• Rolurile și sarcinile mediatorilor
• Planul de intervenție
• Consecințele rasismului, discriminării și marginalizării
4. Modulul:
• Diferențele culturale
• Acces egal la serviciile publice și la drepturile omului
• Strategia de construire a încrederii și a consensului
• Interacțiunea cu membrii comunităților de romi și facilitarea comunicării interculturale
• ½ zi follow-up de către un facilitator la fața locului
5. Modul:
• Gestionarea cazurilor
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•
•

Gestionarea conflictelor prin mediere
½ zi de follow-up de către un facilitator la fața locului

6. Modulul:
•

Întâlnirea cu familiile de romi "Rolul educației în familiile de romi"

7. Modulul:
•
•
•

Probleme de identitate și culturale în activitatea mediatorului
Ciclul de lucru (Participatory Work Cycle)
Simularea participanților

Pregătirea spațiului de lucru:
• Sesiuni de istorie și cultură a romilor pentru profesori, profesori de cluster-școală, tehnicieni
etc.
• Sesiuni de Mediere / Tehnician / Profesor (pentru a face publice funcțiile și competențele
mediatorului pentru tehnicieni / profesori
Procesul de evaluare:
• Monitorizarea și evaluarea mediatorilor din acest domeniu
• Autoevaluare
• Evaluarea școlară / comunitară
• Definirea strategiilor de îmbunătățire a performanței
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Lucrător pentru îngrijirea copiilor
Descrierea postului
Această descriere a postului oferă o idee de bază cu privire la sarcinile și responsabilitățile pe care
trebuie să le preia lucrătorul de îngrijire a copilului. Deoarece majoritatea adulților romi au copii, este
important să se ia în considerare această poziție și atunci când se implementează un program
educațional care îi vizează.
Titlu Postului: Lucrător pentru îngrijirea copiilor
Funcția Postului: Lucrătorul pentru îngrijirea copilului este responsabil pentru asigurarea unui mediu
sigur și de dezvoltare pentru un grup de copii, în timp ce părinții lor sunt la curs.
Scopul: Lucrătorul pentru îngrijirea copiilor va fi responsabil pentru planificarea și implementarea unui
program de îngrijire pentru un grup de copii, cu vârste diferite. Persoana de îngrijire a copiilor trebuie
să asigure siguranța și dezvoltarea acestui grup de copii, în timp ce aceștia nu sunt sub supravegherea
părinților lor.
Studii și abilități necesare:
Studii
• Pentru această funcție nu este nevoie de o anumită certificarea sau de un anumit nivel de
școlarizare.
• Solicitantul trebuie să participe la o sesiune de instruire deținută de un angajator / membru cu
experiență al asociației.
• Instruirea va conține subiecte precum supravegherea copilului, legislația relevantă, politicile și
procedurile pentru a se asigura că copiii supravegheați sunt în siguranță și au parte de activităț
sigure și adecvate pentru copii.
Competențe și abilități
• Responsabilitate socială
• Aptitudini de supraveghere
• Abilități eficiente de organizare
• Abilități de comunicare eficiente
• Abilități de luare a deciziilor
• Abilități eficiente de rezolvare a problemelor
• Abilități de gestionare a stresului
• Stabilitate emoțională
• Punctualitatea
Luați în considerare restricțiile legale din țara dvs., care ar putea depăși cerințele de formare și
cerințele personale sugerate.
Atribuții și responsabilități specifice:
• Lucrătorul de îngrijire a copiilor planifică programe și activități adecvate pentru copiii din grup,
ținând cont de diferențele de vârstă ale participanților. Aceste activități trebuie să răspundă
nevoilor fizice, emoționale, intelectuale și sociale ale copiilor din program.
• Lucrătorul trebuie să se asigure că copiii sunt supravegheați în orice moment.
• Folosește echipament adecvat pentru activitati. Lucrătorul trebuie să se asigure că
echipamentul utilizat este curat și sigur pentru toți copiii.
• Lucrătorul de îngrijire a copiilor trebuie să folosească politici disciplinare acceptabile și
pozitive. Este interzisă aplicarea unor măsuri disciplinare iraționale sau agresive.
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•

Lucrătorul trebuie să cunoască procedurile de urgență.
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Mobilitatea
Comunitatea romilor se caracterizează prin diversitatea tradițiilor, schimbarea domiciliului, trecerea
frontierelor frecvent (transregionale și transnaționale) și schimbarea continuă a contextului de viață și
de muncă. Prin urmare, acest manual, care identifică importanța cunoașterii populației de etnie romă,
își bazează abordarea asupra recunoașterii acestei realități și ajustării metodelor sale pentru a depăși
problemele care pot apărea în timpul cursului.
În afară de provocările care sunt așteptate să apară pe parcursul procesului de predare, putem anticipa
alte două domenii ale provocărilor: transferabilitatea și mobilitatea.
Deoarece atingerea competențelor cheie reprezintă scopul principal a acestui program, este important
să reamintim că caracteristicile de bază ale competențelor cheie sunt: generice, transferabile și
multifuncționale. Competențele cheie sunt un set multifuncțional transferabil de cunoștințe, abilități,
talente și atitudini necesare tuturor persoanelor pentru realizarea și dezvoltarea lor personală,
incluziunea în societate și găsirea unui loc de muncă. O asemenea determinare a caracterului
competențelor cheie sugerează că acestea sunt generice, că acestea sunt valabile pentru orice
domeniu de activitate umană, indiferent de profesie sau de locul de muncă. Acestea sunt portabile și
multifuncționale în contextul în care persoana care le-a dobândit poate desfășura activități mai eficient
în domeniul vieții sociale și / sau la un anumit loc de muncă. Astfel, competențele cheie dobândite
sunt, prin natura lor, portabile și utile persoanei, indiferent de contextul în care se află. Cu cât
competențele sunt mai avansate, cu atât este mai mare probabilitatea ca persoana să se adapteze mai
ușor la noul mediu, ceea ce este deosebit de important pentru membrii populației de romi în ceea ce
privește mobilitatea acestora.
Un mecanism adecvat (protocol, document) care înregistrează rezultatele programului de educație
non-formală este foarte important în contextul presupunerii mobilității și recunoașterii competențelor
dobândite. Deși un astfel de document nu demonstrează competențele dobândite sau nivelul de
adoptare a acestora, prin intermediul acestui document sunt furnizate informațiile de bază privind
rezultatele învățării, programul și orele didactice realizate precum și alte activități didactice realizate
cu fiecăre participant. Funcția acestui tip de document este să furnizeze informații despre participant
și despre program pentru a putea continua același program sau un program similar într-o altă țară ca
rezultat al mobilității, căutării de locuri de muncă în străinătate etc.
Instituția care oferă programul de educație informală trebuie să țină o evidență a membrilor familiei
în conformitate cu codurile de etică și legislația relevantă privind protecția datelor persoanelor fizice.
Acest manual nu definește gestionarea bazelor de date și elementele bazei de date, deoarece
programul este implementat în diferite țări.
De asemenea, instituția care implementează programul de educație informală este obligată, la cererea
participantului la program, să elibereze un document cu înregistrare la program. Schimbul de
informații, în scopul mobilității membrilor de familie, poate fi realizat în două moduri: schimbul
interinstituțional de informații sau emiterea unui document către participant. În ambele cazuri,
informațiile schimbate sunt confidențiale și conțin informații despre participant și despre programul
de educație informală. Informațiile despre participant se referă doar la numele și prenumele
participantului, care reprezintă minimul elementelor de identificare ale unei persoane. Informațiile
programului pot avea mai mult conținut. În special, recomandăm ca documentul să conțină elemente
precum: titlul (ele) de formare, obiectivele și rezultatele învățării, domeniile tematice, numărul de ore
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de studiu și / sau orele de predare individuale și altele asemenea. Prin urmare, ambele metode de
schimb de informații sunt posibile în funcție de nevoile membrilor familiei.
În cazul în care participantul pierde documentul eliberat, este important să se asigure că documentul
este reeditat sau că este oficial transmis instituției pe care participantul o declară ca fiind cea în care
va continua același program de formare non-formală sau cea în care va începe un alt program de
formare și este important să se demonstreze competențele dobândite anterior.
Un exemplu de astfel de document este prezentat mai jos.

CĂTRE PERSOANA CARE ARE NEVOIE DE ACEST DOCUMENT
Prezentul document oferă o imagine de ansamblu asupra informațiilor relevante despre
participantul la programul de educație pentru adulți, în scopul recunoașterii, transferului și
continuării realizării activităților educaționale.
Documentul nu are legitimitatea mărturiei instituției de învățământ și nici nu oferă calificarea și
avocația participantului.
Numele și Prenumele
participantului
Titlul programului
educațional non-formal
Instituția care
realizează programul
Descrierea programului

Completează cu numele și prenumele participantului aici

Titlul exact al proiectului/training
Numele instituției/ONG care realizează programul educațional

Specifică cele mai importante scopuri și obiective a programului
Specificați rezultatele învățării definite pentru fiecare zonă a
programului realizat
A: Citire și scriere

Rezultatele Învățării

B: Competențe matematice
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C: Competențe digitale

Activități didactice
individuale și de grup

Durata totală a
programului (exprimată
în orele exacte de curs)
Durata totală
realizată(ore exacte)

Listați activitățile care descriu în detaliu caracterul procesului de
predare (de exemplu, dezbateri, prezentări, jocuri de rol etc.) și
demonstrați activitatea participanților (de exemplu, homewokrk,
portofoliu, producția unui produs etc.)

A: Citirea și Scrierea:
B: Competențe Matematice:
C: Competențe Digitale:

___________
___________
___________

A: Citirea și Scrierea:
B: Competențe Matematice:
C: Competențe Digitale:

___________
___________
___________

Corectitudinea datelor corespunde cu:

______________________________________________________________________________
Numele și Prenumele persoanei responsobile precum și funcția acesteia
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Ghid pentru prima unitate
Structura și atmosfera primei unități pot avea un impact important asupra atitudinii adulților față de
cursul de formare. Atmosfera pozitivă a primei unități poate determina participanții să fie motivați și
dedicați pe tot parcursul procesului de învățare.
Din acest motiv, am descris cele mai importante etape pe care trebuie să le urmeze formatorul în prima
unitate.
1. Pregati la prima unitate
Setarea mediului de formare este unul dintre cei mai importanți factori care determină succesul
participării persoanelor cu nevoi diferite la un curs de formare.38 Pentru a determina dacă este adecvat
un mediu specific, este important să țineți cont de nevoile specifice ale adulților romi care vor participa
la curs.
Pentru a face o concluzie generală cu privire la nevoile adulților romi am inclus câteva întrebări despre
setarea cursurilor, la interviurile noastre de cercetare. Rezultatele acestor interviuri semi-structurate
sunt descrise în capitolul cu rezumatelele interviurilor. Pentru prima unitate se recomandă aranjarea
scaunelor în modul în care instructorul dorește să faciliteze cunoașterea reciprocă a participanților sau,
dacă nu sunt necesare locuri pentru această primă metodă, pregătiți-o deja pentru următorul pas pe
agendă, care este stabilirea obiectivelor personale.
Pentru a lucra la obiectivele personale, vor fi necesare mese și, prin urmare, cea mai bună modalitate
de aranjare a locurilor ar fi în formă de U sau un cerc cu mese. Un cerc are un efect puternic asupra
grupului, facilitând comunicarea și colaborarea între membri și formator. Deoarece ședința într-un cerc
nu este ierarhică, oamenii sunt mult mai probabil să se simtă apreciați și acceptați într-un grup. Însă
așezarea în rând spate în spate, poate face ca membrii să se simtă mai în siguranță în timpul primei
unități, de asemenea, face impresia de apartenență, deoarece au ,,masa proprie".
Diferitele materiale și prezentarea power point de care are nevoie formatorul pentru curs ar trebui
finalizate și pregătite înainte de sosirea membrilor familiei.
De asemenea, un gest frumos este de a oferi participanților o cafea, un ceai și diferite prăjituri mici.
Aceste detalii mici îi pot face pe adulți să se simtă bineveniți și, de asemenea, îi pot motiva în procesul
ulterior de învățare.
2. Salutarea Participanților
Dintre toți factorii care trebuie luați în considerare la pregătirea unui curs de formare pentru adulți
romi, nici unul nu este la fel de important ca formatorul instruit corespunzător și dedicat. Formatorul
este cel care creează atmosfera primitoare a acestor cursuri. Este important ca participanții să simtă
suportul și interesul formatorului în diferitele lor nevoi.
Dacă există posibilitate, formatorul ar trebui să aibă o discuție informală scurtă cu fiecare dintre
participanți, înainte de a începe prima sesiune.
3. Explicați Abordarea Cursului
Este important să oferiți informații despre stilul și metodele cursului pentru a informa membrii înainte
de a începe prima unitate. Ei nu sunt obișnuiți să învețe prin a face și a discuta, mulți dintre ei vor avea
părerea că trebuie să stea și să asculte. Formatorul poate explica abordarea cursului după cum
urmează.
38
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,,În cadrul acestui curs vom experimenta diferite metode de învățare:
 Veți avea posibilitatea de a lucra individual, în perechi, în grupuri mici sau în grupuri mari. (În
multe cazuri, va trebui să coopereți între voi în timpul unităților.)
 Unitățile vor fi interactive.
 Vom învăța practicând.
 Vom prezenta diferite prezentări pe teme diferite.
 Veți fi invitați să vorbiți și să vă împărtășiți părerea.
 De cele mai multe ori, nu va trebui să învățați acasă. "
De asemenea, este important să se introducă mediatorul sau asistentul rom membrilor și să se explice
rolul acestuia. Descrierea detaliată a rolului și pregătirii mediatorului / asistentului rom se află într-un
alt capitol, dar următoarea explicație ar putea fi utilă atunci când formatorul vorbește cu participanții
despre curs. „Acesta este mediatorul / asistentul nostu rom, care este aici pentru a ne sprijini în timpul
cursurilor. Dacă aveți probleme sau întrebări vă rugăm să nu ezitați să mă întrebați direct, dar dacă vă
simțiți mai confortabil pentru a vorbi cu mediatorul/asistentul nostru rom mai inițial, este, de
asemenea, bine. "
4. Spargeți gheața și începeți să vă cunoașteți reciproc
Ambele părți, formatorul și mediatorul / asistentul romilor și participanții se pot simți stânjeniți și
îngrijorați la prima unitate. Activitățile de încălzire inițială și jocurile de a iniția o conversație inițială
pot ajuta membrii să se simtă confortabil într-un mediu nou, îi pot ajută să se cunoască reciproc și să
se simtă parte dintr-o echipă.39
Formatorul poate începe o discuție care ar putea ajuta participanții să se cunoască reciproc. O metodă
ar fi să răspundă la întrebări interesante despre identitatea lor, cum ar fi: Cum ți-ai primit numele? Ai
primit numele după cineva din familia ta? Este o poveste de familie interesantă asociată cu numele
tău? Aveți porecle pe care sunteți dispus să le împărtășiți grupului? Aveţi copii? Care sunt numele lor?
Există o poveste în spatele numelor lor?
Formatorul poate alege orice altă metodă de învățare a numelor și de a facilita cunoașterea reciprocă
a participanților, în funcție de nevoile grupurilor și de nivelul de socializare. De asemenea, este
important ca formatorul să se prezinte. Întrucât relația dintre membri și formator, precum și cu
mediatorul / asistentul romilor este esențială, membrii trebuie să simptă, că și ei împărtășesc unele
informații despre ei înșiși.
Un joc interesant pentru faza inițială este "One Match". În acest joc, fiecare participant (câte unul la
un moment dat) aprinde un chibrit și își spune numele său sau multe alte lucruri despre ei însuși, atâta
timp cât arde chibritul. Când chibritul a ars, participantul trebuie să înceteze să vorbească. Formatorul
poate oferi exemple despre diferite teme despre care membrii pot vorbi în momentul introducerea
lor, ca de exemplu să vorbească despre copiii lor, despre activitățile zilnice pe care le facă etc.
O metodă distractivă ar fi, de asemenea, ca fiecare participant să se gândească la trei povești
interesante despre ei însuși, dintre care două ar trebui să fie adevărate iar una inventată. Apoi, fiecare
participant spune cele trei povestiri, iar ceilalți membri ghicesc care dintre acele 3 povești nu este
adevărată. Pentru a da un exemplu, formatorul poate începe cu trei povestiri proprii.
O altă metodă ar fi aceea de a organiza grupuri de trei persoane și de a le da sarcina de a se prezenta
reciproc în fața grupului. Este important ca instructorii să le spună ce informații (numele, vârsta, hobbyurile etc.) trebuie să conțină prezentarea inițială.
39
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5. Iden Identificarea obiectivelor participanților, prezentarea structurii și a obiectivelor principale
ale cursului
De obicei adulții încep un proces de învățare, un curs cu obiective bine definite: ,,Aș vrea să știu cum
să citesc și să scriu după terminarea acestui curs".
Însă, adulții trebuie să aibă un motiv concret pentru a învăța. Ei trebuie să fie convinși de relevanța
formării pentru viața lor personală și mediul extern. Învățarea trebuie să fie aplicabilă muncii sau altor
responsabilități pe care le dețin, de exemplu în familiile lor.40
Participanții vor fi motivați să participe la curs numai dacă sunt convinși că există o legătură între
obiectivele formării și obiectivele lor personale. Este important ca ei să știe cum îi va ajuta formarea
educațională în atingerea obiectivelor personale.
Responsabilitatea formatorului este de a ajuta membrii să descopere legătura dintre obiectivele
proprii și obiectivele formării, prezentând structura, obiectivele generale și rezultatele învățării a
acestui curs.
În primul rând, formatorul trebuie să identifice obiectivele participanților, întrebându-i ce vor să învețe
la acest curs. Răspunsurile participanților pot fi diferite. De asemenea, unii dintre ei, ar putea avea
nevoie de explicația conceptului scop sau de câteva exemple. Prin urmare, formatorul ar trebui să
pregătească câteva exemple. Poate că unii au nevoie de noi abilități pentru a obține un loc de muncă
mai bun sau pentru a-și gestiona mai bine facturile sau poate că unii dintre ei vor să-i ajute pe copiii
lor cu temele, scopurile lor sunt diverse.
După identificarea obiectivelor și nevoilor membrilor, formatorul poate prezenta structura, obiectivele
principale și rezultatele învățării din acest curs. Poate că unele obiective și așteptări ale membrilor
familiei vor fi nerealiste. De aceea, este important să explicăm că unele obiective sunt nerealizabile și
nu pot fi obținute prin participarea la acest curs. Formatorul nu ar trebui să facă promisiuni pe care nu
le poate păstra, dar poate explica că acest curs ar putea fi un prim pas către atingerea scopului lor final
și că îi poate ajuta să găsească cursuri suplimentare care îi pot ajuta să își atingă acele obiective.
Prezentarea se poate face folosind power point sau doar verbal. Vă recomandăm să utilizați o
prezentare simplă, cu doar imagini pentru grupul de începători (pentru membrii analfabeți) și o
prezentare mai complexă pentru grupul de elevi avansați, cu scurte explicații scrise și ilustrații
spectaculoase.
Prezentând obiectivele cursului, recomandăm formatorului să facă referințe în mod continu
menționând obiectivele participanților. (De exemplu: ,,După ce ați învățat adunarea și scăderea, veți
putea calcula prețurile diferitelor produse. Dacă doriți să lucrați într-un magazin, acest lucru ar fi
important și foarte util pentru dvs.").
De asemenea, este important ca membrii să înțeleagă faptul că unitățile se completează reciproc și de
aceea este important ca ei să participe periodic la toate unitățile.
Formatorul ar trebui să țină cont de faptul că, potrivit lui Malcolm Knowles41, adulții învață cel mai
eficient când:
 Ei înțeleg de ce este important să știe sau să facă ceva.
 Ei au libertatea de a învăța în felul lor.
 Învățarea este practică.
 Timpul este potrivit pentru ei să învețe.

40
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Procesul este pozitiv și încurăjător.

6. Definirea regulilor de bază ale grupului
Regulile trebuie definite și acceptate de către toți membrii grupului. Aceste reguli vor ajuta membrii
pe parcursul formării să învețe și să coopereze într-un mod mai eficient.
Sarcina formatorului este de a ajuta membrii să identifice aceste reguli. Regulile de bază pot fi diferite,
în funcție de nevoile participanților. Este important să se prezinte regulile într-un mod pozitiv (Exemple
de reguli de bază: Întotdeauna să fie la timp, Persoanle vorbesc pe rând, Toată lumea ar trebui să fie
prezentă la fiecare unitate, Dacă cineva nu poate participa la o unitate, el/ea trebuie să contactaze
formatorul, ne respectăm reciproc, respectăm opinia celor din jur etc.).
Formatorul poate explica și de ce aceste reguli sunt importante. De exemplu: este deranjant, pentru
formator și pentru modul de predare, dacă cineva întârzie și întrerupe unitatea. Persoana care a
întârziat poate să nu cunoască informațiile importante care au fost discutate mai devreme. Formatorul
trebuie să repete principalele subiecte din nou, pentru care necesită timp neplanificat.
Aceste reguli pot fi simbolizate cu o imagine care poate fi atârnată pe perete, unde toată lumea o poate
vedea, sau formatorul poate încheia un contract, care va fi semnat de toți membrii.
Participanții ar trebui, de asemenea, să convină asupra a ceea ce se întâmplă dacă regulile nu sunt
respectate. Aceste consecințe ar trebui, de asemenea, definite de toți membrii grupului și de formator.
În general, ar fi benefic, din moment ce lucrăm cu adulți, să nu existe consecințe majore. Cea mai bună
modalitate de a face față unor astfel de situații ar fi să încurajăm participanții să respecte regulile și să
reamintim regulile ori de câte ori acestea nu sunt respectate.
7. Definirea programului
Dacă grupul nu a decis încă în prealabil programul, prima unitate este cea mai bună ocazie de a vorbi
despre acest subiect. Datele și timpul exact al cursurilor trebuie discutate cu membrii și trebuie să se
bazeze pe nevoile lor. Grupul ar trebui să găsească acele zile și acea parte a zilei care este cea mai bună
pentru participarea la cursuri.
Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, cu o schemă pe o tablă sau un afiș. Formatorul poate face
coloane pentru fiecare zi și poate forma 3 coloane: dimineața, după-amiaza și seara. Formatorul ar
trebui să treacă toate posibilele perioade în care ei nu pot participa la curs și pot selecta zilele în care
aceștia sunt disponibili. Apoi fiecare participant poate verifica programul și indica cea mai acesibilă
perioadă pentru curs.
O altă posibilitate ar fi să ilustram o cronologie pe un flipchart, în care membrii pot marca acele
perioade care ar fi adecvate pentru ei. (De exemplu: poate că este mai potrivit pentru ei să vină la
unități în timp ce copiii lor sunt la școală sau dacă lucrează, pot participa la unități doar după-amiaza
etc.) Astfel, grupul ar trebui să găsească acele zile și acea parte a zilei care este cea mai potrivită pentru
participarea la cursuri.
8. Introducerea primului exercițiu
După o scurtă pauză, formatorul trebuie să introducă și să înceapă primul exercițiu practic cu
participanții. Acest prim exercițiu va fi ales în funcție de natura cursului, citire și scriere, matematică
sau competențe digitale și va fi ceva esențial: ex. Participantul trebui să știe cum să ține un stilou sau
cum să pornească un calculator etc. Obiectivul acestei activități este de a ajuta membrii să
experimenteze metodele noastre de predare și să îi facă să se simtă ca și cum ar fi învățat deja ceva
util în prima unitate.
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9. Finalizarea primei unități
La sfârșitul întâlnirii este important să reamintim participanților data și ora următoarei întâlniri.
Formatorul poate pregăti un calendar pentru membri, care conține programul întâlnirilor și informații
despre persoana de contact.
De asemenea, este important ca formatorul să repete punctele cheie ale primei unități în mod concis
și să menționeze ceea ce vor învăța în următoarea unitate.
Mai mult, formatorul ar trebui să ceară membrilor opinia despre prima unitate predată. În acest fel, el
/ ea poate obține un feed-back de la participanți.
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Evaluare - informații generale
Conform lui Pastuović42 evaluarea este procesul de determinare a gradului de realizare a obiectivelor
educației și determinarea factorilor responsabili pentru rezultatele obținute și efectele procesului
educațional. Evaluarea are diferite scopuri, roluri și moduri de realizare.
Precum a menționat Kyrjacou43, obiectivele cele mai frecvente ale evaluării sunt:
 Oferirea feedback-ului instructorilor cu privire la eficiența managementului procesului de
învățare astfel încât aceștia să poată lua decizii educaționale, să ajusteze obiectivele și
modurile de predare pe baza cunoștințelor și caracteristicilor anterioare ale persoanei care
învață.
 Să furnizeze feedback pedagogic cu privire la competențele obținute din anumite domenii de
instruire (dacă și în ce măsură au realizat rezultatele așteptate și cum își îmbunătățesc
realizările acestora).
 Evaluarea având rolul de a avea o imagine clară asupra nivelului de adoptare a competențelor
la nivel de stat și actual, în scopul planificării ulterioare, al adaptării programului și al realizării
activităților prevăzute.
 Evaluarea în funcție de planificare și eventuala modificare a procesului de predare. Acesta este
unul dintre motivele pentru care evaluarea ar trebui realizată în mod continuu și utilizată în
moduri diferite.
 Furnizarea de feedback instituțiilor care alocă fonduri pentru programele educaționale;
 Evaluarea ca rezultat al lucrării oferă posibilitatea de a trimite feedback cu privire la ciclul de
învățământ încheiat, gradul de formare profesională etc., și permite mobilitatea și
transferabilitatea datelor.
Unele dintre competențele pe care formatorul trebuie să le evalueze sunt:




să evalueze măsura în care au fost atinse obiectivele de învățare și să utilizeze aceste note
pentru a îmbunătăți anumite aspecte ale învățării;
oferirea unui feedback constructiv pe cale orală și scrisă în mod continuu;
evalua temeinic activitatea fiecărui participant și aplicarea diferitelor strategii de evaluare
corespunzătoare activităților specifice

Evaluarea ar trebui să fie corectă, în corelație cu conținutul subiectului și să aibă o formă și abordare
variată, pentru a evalua întreaga gamă de rezultate pedagogice dorite. Participanții ar trebui să fie
familiarizați cu tipul, formularele, scopul, metoda de utilizare și criteriile utilizate pentru evaluare.
Activitățile de evaluare trebuie realizate în circumstanțe adecvate, evitând distragerea participanților
de la realizarea activității, cu scopul de a reduce nivelul de tensiune și anxietate a participanților și să
le permită mai mult control în desfășurarea activităților. Criteriile de evaluare trebuie să fie familiare
participanților, iar sarcinile să fie clare, lipsite de ambiguitate și adecvate. Evaluarea calității se face
prin combinarea diferitelor metode (observare, conversație, testare etc.) și se referă la obiectivele și
rezultatele învățării, precum și performanța participanților.
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Evaluarea realizării obiectivelor și modulul de predare poate fi formativă, sumativă, normativă,
benchmarking, evaluarea diagnosticului, evaluare internă, externă, non-formală, formală,
permanentă, individuală, obiectivă, evaluarea bazată pe produsul final.44
Este important de subliniat faptul că diferite tipuri de activități sunt necesare în procesul de evaluare
și să constatăm că diferite activități necesită diferite tipuri de estimări.
Suportul pentru testare finală este formularea rezultatelor învățării. Deci, procesul de post-testare
trebuie să se bazeze pe ceea ce am prezis ca rezultat al procesului de predare și învățare. Atunci când
se planifică unitatea de predare și se formulează rezultatele învățării pentru acea unitate didactică,
este de asemenea, important să se planifice metoda de evaluare a realizării acelor rezultate ale
învățării. De exemplu, dacă intenționăm să-i învățăm pe participanți cum să-și scrie numele și
prenumele, îi vom cere în cadrul evaluării finale să-și scrie numele și prenumele ca dovadă a
competenței lor. Acest lucru pare deosebit de provocator în mediul familial în care adulții și copiii sunt
implicați în proces și fiecare dintre ei au propriile dorințe și metode de a învăța prin care este afectată
rezultatul final.
În cadrul literaturii de specialitate, se menționează faptul că este foarte important să-i motivăm pe
participanți să aibă încredere în propriile puteri și să își aleagă singuri timpul și modul prin care aceștia
doresc să studieze (trebuie să îi ghidăm în folosirea competențelor lor de bază). Se recomandă ca
formatorul să efectueze teste inițiale bazate pe dialog. Evaluarea ulterioară se poate face în mod
continuu prin conversația formatorului cu participanții și observare. Pe tot parcursul cursului
participanții trebuie respectați și încurajați în acumularea noilor cunoștințe. Este important să se
organizeze o testare după finalizarea cursului și înainte de a începe cursul, precum și să se realizeze o
evaluare continuă în timpul cursului, pentru a avea o imagine clară a progresului participanților și a
posibilelor dificultăți întâlnite de aceștia pe parcursul cursului.

Prin urmare, testarea trebuie realizată în situații reale și, dacă este posibil, în termeni reali. Ca dovadă
a competențelor învățate, căutați ceva specific. De exemplu, dacă au avut ocazia să scrie o rețetă și să
facă o prăjitură, o puteți mânca împreună și vorbi despre procesul prin care au trecut, ce au trebuit să
facă, cum au cooperat, ce obstacole au întâmpinat, cum rezolvat obstacolele și așa mai departe. Un alt
exemplu ar fi să completeze formularul de eliberare a pașapoartelor etc. Organizează testarea în
împrejurimi comfortabile, începe cu o conversație non-formală și apoi explică testarea și scopul ei. Nu
testați mai mult de un participant odată. Pentru a obține rezultate consecvente și fiabile, utilizați
același test (cu mici variații) în faza pre- și post-testare. Combinați metodele de interviu și testul scris
și alocați-vă timpul, nu grăbiți participanții.
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Temple, C., Steele, L.J. i Meredith, S.K. (2006): „Kooperativno učenje i Planiranje nastavne jedinice i ocjenjivanje“.
Sarajevo: Centar za obrazovne inicijative Step by step
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Concluzia
Scopul acestui manual a fost de a oferi informații concrete despre situația juridică din țările
participante la acest proect, despre contribuția experților și adulților romi pe tema educației nonformale, despre teoriile educaționale și despre alte informații suplimentare importante. În general,
obiectivul principal al acestui manual a fost de a crea structură cursurilor, toate instrumentele și
informațiile necesare pentru a începe aplicarea educației de bază în rândul adulților romi.
Unitățile de învățare au fost practic structurate și aliniate nevoilor unei organizații dispuse să
implementeze cursurile. Fiecare capitol al unității de învățare, citire și scriere, competențe matematice
și competențe digitale au aceeași structură și abordare. Fiecare capitol al unității de învățare oferă
informații despre obiectivele și rezultatele învățării, setarea cursului, evaluare, conținut,
transferabilitate și puncte critice. Folosind acest set de instrumente, un formator de educație pentru
adulți sau un asistent social ar trebui să poată efectua cursuri de bază pentru educația adulților romi
și să își creeze propriile cursuri în urma exemplelor oferite.
Mai mult decât atât, este important să rețineți, așa cum sa afirmat, că cei mai importanți factori
pentru succes sunt tratarea participanțlor în mod egal, concentrarea mai degrabă pe competențele
deținute de participanți decât pe lipsa de cunoștințe a participanților și abilitatea de a fi creativi și a
folosi diverse metode pentru a preveni plictiseala în cadrul cursului.

Sperăm că cât mai multe organizații, în cât mai multe țări, vor implementa aceste cursuri pentru a ne
atinge scopul principal de a implementa eduacația de bază pentru adulții romi la nivel global. Astfel,
romii mobili vor avea acces în diferite țări la acest tip de cursuri.
Scopul nostru principal este și a fost acela de a ajuta romii să depășească discriminarea și să aibă un
viitor mai luminos - pentru ei înșiși, dar și pentru generațiile viitoare. Acest manual poate fi un prim
pas în această direcție.
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Anexe
În aceaste anexe puteți găsi exemple de unități de învățare. Există 5 exemple în funcție de subiect și
nivel, ceea ce înseamnă 30 de exemple în total. Datorită lipsei de spațiu, puteți vedea o versiune scurtă
a exemplelor de unități de învățare numai în acest manual. Puteți descărca versiunea completă în limba
engleză a fiecărei unități de învățare, inclusiv șabloanele de difuzare etc. de pe pagina online BERA.
(vezi: https://www.project-bera.eu/teaching-material/)
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Învățarea alfabetului


Rezultatul Învățării

Ulterior, participanții vor putea
Recunoaște ordinea alfabetului

ÎÎ
Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5

Salutarea Participanților și Specificarea Obiectivelor Cursului

Prezentare Verbală

15

Explicația cu privire la ,,Ce este alfabetul?"

Prezentare Verbală

10

Exerciții ce țin de ,,Sortarea în ordine alfabetică"

Experiență Practică

10

Exerciții de citire

Experiență Practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în Grup

Realizarea metodologică:
Material didactic:

Ce este alfabetul?
Formatorul explică participanților că alfabetul este un
 Fișe
sistem de clasificare a literelor. A fost creat acum 3000
 Dicționar explicativ sau
de ani și de atunci a fost adaptat de câteva ori. El / ea le
smartphones
dă apoi manuscrisul alfabetului. Formatorul le spune
 Dulciuri în formă de litere sau cu
participanților că alfabetul este folosit adesea ca sistem
litere
- de exemplu în școală când copiii sunt ordonați
conform primei litere a numelor lor. El / ea îi întreabă
pe participanți dacă au observat acest tip de sistem și le dă un timp pentru a se gândi și a răspunde.
Când toți și-au exprimat opiniile, formatorul le spune că în următoarul exercițiu vor găsi câteva
modalități de a folosi acest tip de sistem. El / ea împrumută participanților câteva dicționare și îi
întreabă cum sunt ordonate cuvintele în dicționar. Dacă au smartphone, le-ar putea spune să se uite
la contactele din smartphone - care sunt, de asemenea, ordonate în ordine alfabetică.
Exerciții ce țin de ,,Sortarea în ordine alfabetică"
Pentru ca participanții să practice ordinea alfabetică, formatorul le dă diferite dulciuri și le cere să le
aranjeze în ordine alfabetică. Acest exercițiu poate fi efectuat fie de tot grupul care lucrează împreună,
fie cu obiectele pe care le alege formatorul și apoi
le cere participanților să ia câte un obiect și să-l
Sfat de predare:
aducă în față clasei pentru a-l pune în ordinea
Dacă este dificil să folosiți dulciuri,
corectă. Formatorul nu comentează în timpul
deoarece acestea sunt cunoscute sub
exercițiului. Când toată lumea a terminat, el / ea le
diferite nume, puteți să le imprimați
spune participanților să verifice încă o dată ordinea
înainte sau să utilizați altceva mai
și îi întreabă dacă consideră că ceva trebuie
specific.
schimbat. După un timp formatorul corectează
obiectele ordonate greșit sau le spune că totul este
la locul potrivit.
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Separarea vocalelor de consoane
Rezultatul Învățării
ÎÎ



Ulterior, participanții vor putea
Recunoaște diferența dintre vocalele vorbite și consoanele vorbite

Diferenția vocalele și consoanele în formă scrisă

Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5

Salutarea Participanților și Specificarea Obiectivelor Prezentare Verbală
Cursului

15

Diferența dintre vocale și consoane

Experiență Practică și
prezentare Verbală

15

Exercițiul de scriere a "Numelor"

Experiență Practică

5

Exerciții de ordonare

Experiență Practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în Grup

Realizarea metodologică:
Diferența dintre vocale și consoane Formatorul
explică participanților că există două tipuri diferite
 Cariocă albastră și verde
de sunete - consoanele și vocalele. Aceste două
grupuri de sunete au fost create datorită diferenței
 Flipchart/tablă
de mișcare care este necesară pentru a le crea.
 Fișe
Vocalele sunt sunete care pot fi pronunțate fără a
 Hârtie și pix
închide gura sau o parte a gurii (de exemplu,
presarea dinților, blocarea unei părți a gurii cu limba,
...), în timp ce consoanele sunt create prin blocarea
unei părți a gurii și oprirea fluxului de aer. El / ea îi întreabă pe participanți să afle care litere din alfabet
sunt vocale și care sunt consoane prin pronunțarea fiecărei litere (cu voce tare sau nu), urmărind dacă
gura lor este complet deschisă sau blocată într-un fel. El / ea oferă participanților o fișă cu alfabetul și
le cere să marcheze vocalele cu albastru și consoanele cu verde. După un timp, scrie alfabetul pe
flipchart, pronunță fiecare literă și cere participanților să ridice mâna dacă au colorat această literă
albastru sau verde. Deci, el specifică fiecare literă și o numește în forma corectă. El / ea apoi le cere
participanților să verifice soluțiile lor și să se corecteze dacă au greșit.
Material didactic:

Exercițiul de scriere a "Numelor"În următorul pas, formatorul le cere participanților să-și scrie numele
pe o foaie de hârtie. Când au terminat, le cere să schimbe foile cu altcineva din clasă, astfel încât toată
lumea are acum un alt nume. Apoi, formatorul le va spune participanților să își scrie numele lor alături
de numele membrului grupului și să schimbe numele iarăși. Atunci când toată lumea are două nume
străine în fața lui / ei, formatorul le spune să-și scrie numele pentru a treia oară și să păstreze hârtia,
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de data aceasta. Acum, el le cere să numere
vocalele și consoanele din toate cele trei nume fie
prin folosirea alfabetului pe care îl au, fie prin
pronunțarea fiecărei litere separat pentru a afla
dacă gura este închisă sau deschisă. În timp ce
participanții lucrează, formatorul scrie, de
asemenea, toate numele participanților pe
flipchart în ordine alfabetică. Când toată lumea a
terminat formatorul verifică și le corectează
soluțiile lor.

Sfat pentru predare:
Dacă participanții nu știu cum să
coloreze, oferiți-le alte opțiuni cum ar
fi colorarea în diferite culori sau
plasarea unei bucăți de hârtie într-un
castron pentru fiecare vocală pe care
o găsesc.
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Combinarea literelor pentru a forma cuvinte
Ulterior, participanții vor putea

Forma cuvinte simple

Rezultatul Învățării
ÎÎ
Timpul
(min)
5

Activități/conținut

Metodă

Salutarea Participanților și Specificarea Obiectivelor Prezentare Verbală
Cursului

15

Cum se formează cuvinte cu litere

Experiență Practică și Prezentare
Verbală

20

Formarea cuvintelor

Experiență Practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în Grup

Realizarea metodologică:
Cum se formează cuvinte cu litere?
Formatorul le spune participanților că acum au învățat și
 Flipchart/tablă
pot recunoaște toate literele din alfabet, următorul pas
 Litere din hârtie, lemn,...)
este de a pune aceste litere împreună în cuvinte.
Cuvintele sunt în principiu o combinație de litere. Ele
există pentru că este important ca oamenii să aibă cuvinte
pentru a comunica între ei. El / ea le spune că ar fi cu
adevărat confuz dacă oamenii ar folosi cuvinte diferite pentru același lucru - de exemplu, dacă scaunul
nu e numit scaun, altcineva îl va numi o ușă atunci conversația despre scaun ar putea să nu se poată
realiza. Formatorul continuă, spunându-le că fiecare cuvânt are un sunet specific - cuvântul "cuvânt"
diferă de cuvântul "scaun". El / ea le spune participanților că aceste sunete sunt literele și dacă le
combinați, ele fac un cuvânt. De exemplu, el alege un cuvânt simplu, cum ar fi "parc", și îl pronunță
foarte clar, astfel încât participanții să poată auzi diferitele sunete. Apoi, el scrie literile ale cuvântului
pe un flipchart - mai întâi separate una de celălaltă - și pronunță fiecare sunet din nou în timp ce scrie
literele în jos. În următoarea etapă el / ea formează cuvântul pe flipchart și îl pronunță încă o dată.
Material didactic:

Formarea cuvintelor
Formatorul va începe exercițiul prin transmiterea literilor către participanți (fie din hârtie, fie din lemn)
și dă fiecărui participant trei litere - o vocală și două consoane. El / ea întreabă apoi participanții dacă
cunosc fiecare sunet specific literilor pe care le-au primit. Dacă formatorul nu este sigur de răspunsul
lor, poate să scrie alfabetul pe flipchart și să menționeze fiecare sunet. În următorul pas, participanții
trebuie să creeze un cuvânt din literile pe care le-au primit. Când au format toate cuvintele, le vor citi
cu voce tare și le vor scrie pe flipchart.
Apoi formatorul le dă participanților iarăși diverse litere (încercând să nu le dea din nou aceleași litere)
și îi roagă să formeze al doilea cuvânt. Cand formatorul observă că membrii se descurcă cu trei litere,
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acesta poate adăuga treptat mai multe litere. La
sfârșitul unității, participanții ar putea lua literele
acasă pentru a practica dacă doresc.

Sfat pentru predare:
Dacă grupul evoluează bine, citirea
cuvintelor care au fost create poate fi
făcută, de asemenea, de către un alt
membru al grupului și nu de către
formator.
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Pronunțarea corectă a cuvintelor
Rezultatul Învățării



ÎÎ

Ulterior, participanții vor putea
Recunoaște cuvintele care nu sunt pronunțate corect

Pronunța cuvintele corect

Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5

Salutarea
Participanților
Obiectivelor Cursului

10

Importanța pronunției

Prezentare Verbală, Video

15

Excluderea cuvântului pronunțat incorect

Experiență Practică

10

Frământari de limbă

Experiență Practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în Grup

și

Specificarea Prezentare Verbală

Realizarea metodologică:
Material didactic:
 Fișe cu frământări de limbă
 Fișe pentru exercițiul de

excludere a cuvântului greșit
 Pix

Excluderea cuvântului pronunțat incorect
Formatorul le spune participanților că, pentru a pronunța
corect, este important ca participanții să știe când un
cuvânt nu este rostit corect. Pentru a îi ajuta în acest sens
există un exercițiu pe care el / ea vrea să-l facă. El / ea le
dă o fișă și le explică faptul că el va pronunța toate cele
trei cuvinte pe rând. Două vor fi corecte și unul va fi
incorect. El / ea le va cere participanților să marcheze
cuvintele pe care ei le consideră greșite, astfel încât să le

poată compara, ulterior.
Formatorul continuă să citească primele trei cuvinte - două corecte, unul incorect și așteaptă ca
participanții să găsească cuvântul greșit. Apoi el citește următorele cuvânte și așa mai departe. Când
acțiunea sa terminat, el întreabă participanții ce cuvânt în primul rând a fost greșit. Dacă răspunsurile
lor nu sunt corecte, el / ea poate pronunța cuvintele din nou pentru a ajuta participanții.
Frământari de limbă
Formatorul le dă participanților fișa cu frământările de limbă și le spune să o citească individual, astfel
încât să se poată obișnui cu cuvintele. Apoi, formatorul îi întreabă cuvintele pe care nu le-au înțeles
sau nu le cunosc, ca să le poată explica. După aceasta, formatorul incepe prin citirea frământărilor de
limbă o singura data si apoi le cere participantilor sa se alature si sa citeasca împreuna. După prima
lectură, el le spune că frământările de limbă sunt dificile și că majoritatea oamenilor nu le pronunță
corect și că aceste texte au fost inventate pentru a nu fi pronunțate în mod corect - cu toate acestea,
este posibil să fie citite corect cu multă concentrare și practică . El / ea le permite participanților să
încerce din nou să le citească individual.
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,,Capra calca-n piatra, Piatra crapa-n patru; Crape
capul caprei-n patru, Cum a crapat piatra-n patru.”

Sfat pentru predare:
Incercati sa gasiti o frământare de
limbă pe care participanții nu o cunosc
si încercați să creați o atmosferă
plăcută și detașantă în timpul acestui
exercițiu.
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Greșeli de pronunție frecvent întâlnite
Ulterior, participanții vor putea
 Pronunța corect

Rezultatul Învățării
ÎÎ
Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5

Salutarea
Participanților
Obiectivelor Cursului

și

Specificarea Prezentare Verbală

5

Repetiția frământărilor de limbă

Experiență Practică

15

Pronunția domino

Experiență Practică

15

Labirint de cuvinte (word mazes)

Experiență Practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în Grup

Realizarea metodologică:
Word maze
Când exercițiul de pronunție domino sa încheiat,
 Fișe cu frământări de limbă
formatorul menționează participanților că pentru a
afla mai multe despre greșelile frecvente de pronunție,
 Word maze/Puzzle de cuvinte
el are niște labirinturi de cuvinte pentru aceștia și
 Pixuri
împărte fișele cu labirintele de cuvinte fiecărui
participant. El / ea le spune că punctul de plecare al
labirintului este cuvântul din colțul din stânga sus ("....")
și că scopul labirintului este să se miște în colțul din dreapta jos ("..") prin conectarea numai a cuvintelor
care au un accent pe prima silabă. El / ea le spune participanților că vor trebui să pronunțe cuvintele
cu voce tare pentru a verifica dacă accentul lor este corect și că există o singură soluție pentru a rezolva
labirintul. După ce pune întrebări deschise, începe
jocul prin pronunțarea primului și ultimului cuvânt cu
un accent clar pe prima silabă și cere participanților să
Sfat pentru predare:
înceapă. În timp participanții efectuează exercițiu,
Asigurați-vă că participanții sunt
formatorul îi poate ajuta să rezolve labirintul
familiarizați cu accentul pus pe
răspunzându-le la întrebări. Când toată lumea a
diferite silabe, deoarece aceasta
terminat, formatorul prezintă soluția participanților.
este o condiție prealabilă pentru
Apoi, dacă există suficient timp, formatorul le poate
înțelegerea acestei unități.
arăta un alt exemplu de labirint prin care se identifică
Material didactic:

o altă problemă de pronunție
Început:
Salut

dulap

lexicon

Rotație

procedură

experimen
t

Mașină

incredibil

părinte

anagajat

psihologie

examinare

cuprinde

membru

student

neglijare

Soluție

muzeu

Suspendat

Mai bine

Internațional

retrage

pernă

Producție
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Aroganță

elementar

succes

rar

familie

hamster

poate

amator

spontaneitate

niciodată

demonstrativ

silabă

morcov

tata

luni

lîmâie

concluzie

vocale

Performanță

supărare

medieval

dezvoltare

Creștere

unitate

Sfârșit :-)
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Scrierea Propozițiilor
Rezultatul Învățării
ÎÎ
Timpul (min)



Ulterior, participanții vor putea
Scrie propozițiile familiare și adesea folosite în activitățile zilnice

Activități/conținut

Metodă

5

Salutarea
Participanților
Obiectivelor Cursului

10

Repetarea scrierii numelor participanților

25
5

și

Specificarea Prezentare Verbală

Prezentare
Verbală
Activități practice
Scrierea propozițiilor familiare și adesea folosite în Prezentare
Verbală
activitățile zilnice
Activități practice
Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare
Discuție în Grup

și
și

Realizarea metodologică:
Material didactic:

Repetarea scrierii numelor participanților:
Formatorul solicită participanților să-și dicteze numele
 Flipchart/tablă
formatoriilor și acesta scrie numele pe un flipchart, cu
 Hârtie și pix
majusculă prima literă. După aceasta, formatorul va
 Stickere, lipici
întreba cine vrea să își scrie numele pe flipchart, în timp
ce ceilalți participanți vor dicta cu voce tare numele
voluntarului. Formatorul va cere voluntarului, după ce își
scrie numele, să scrie numele unui membru al familiei sale.
Scrierea propozițiilor familiare și adesea folosite în activitățile zilnice:
Formatorul scrie un exemplu de propoziție pe flipchart, dar nu o citește participanților. Formatorul
numește un participant să citească exemplul menționat. După aceasta, formatorul cere participanților
unul câte unul să scrie o propoziție pe care o folosesc frecvent. Fiecare participant ar trebui să scrie o
singură propoziție, formatorul scrie fiecare dintre aceste propoziții pe flipchart, după care cineva din
sala ar trebui să le citească. După acest exercițiu de grup, formatorul cere participanților să scrie alte
propoziții pe o bucată de hârtie sau în carnetul lor. Formatorul va scrie una dintre propoziții pe flipchart
și toată lumea o va citi împreună. Formatorul întreabă participanțiii unde utilizează această propoziție,
cât de des o utilizează și în ce context.
De exemplu:
Participantul scrie pe hârtie: "Vreau să cumpăr o
Sfat pentru predare:
pâine."
Dacă participanții au probleme de a
Formatorul lipește stikerul/hârtia cu această
propoziție pe flipchart sau poate copia, de
forma propozițiile, formatorul ar
asemenea, propoziția pe flipchart.
trebui să le dea niște sarcini concrete
Grupul o citeste împreună cu voce tare.
cum ar fi "scrie despre lucrurile care îți
Formatorul întreabă participanții unde și cât de des
plac", "scrie despre ceea ce ai făcut
folosesc această propoziție. Apoi, un participant
ieri", "scrie despre ce sa întâmplat la
piață" etc.
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poate menționa că o folosește în brutărie, în fiecare zi, când cumpără pâine pentru familie.
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Scrierea - completarea formularelor
Rezultatul Învățării



ÎÎ

Ulterior, participanții vor putea
Completa formularele necesare în activitățile zilnice

Să își scrie datele personale

Timpul (min)

Activități/conținut

5

Salutarea
Participanților
Obiectivelor Cursului

10

Familiarizarea cu formularul

Prezentare Verbală

20

Completarea formularului

Experiență Practică

5

Alte formulare

Prezentare Verbală

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în Grup

Material didactic:



Metodă
și

Specificarea Prezentare Verbală

Realizarea metodologică:

Familiarizarea cu formularul
Formatorul menționează participanților că în această unitate își
vor practica abilitățile de scriere, în timp ce completează un
formular familiar. Formatorul aduce copii goale ale formularului

și le spune că vor citi mai întâi formularul împreună, astfel încât
toată lumea să înțeleagă ce trebuie să facă. El / ea începe cu
primul articol, îl citește cu voce tare și întreabă dacă participanții au întrebări. În acest fel, el parcurge
întregul formular și apoi îi roagă pe participanți să-l completeze singuri și să-l întrebe dacă nu înțeleg
ceva.
Copii ale formularului
Copii goale ale altor
formulare
Pixuri

Completarea formularului
Participanții încep să completeze formularul în timp ce formatorul îi verifică și le răspunde la întrebări.
Dacă este necesar, el le oferă mai multe copii goale. Când toată lumea a terminat, formatorul îi roagă
să-și schimbe formularele cu altcineva din sală și să se verifice reciproc.
Alte formulare
După prima activitate, instructorul le spune
participanților că există multe alte formulare
pe care va trebui să le completeze în
Sfat pentru predare:
activitățile lor zilnice și menționează câteva
De asemenea, îi puteți ruga pe participanți
exemple de alte formulare. Formatorul
să aducă niște formulare la unitatea
adaugă că unele formulare pot fi destul de
următoare sau să vă spună formularele pe
care doresc să le completați împreună data
dificile și pentru a le complete vor avea
viitoare.
nevoie de ajutor. De asemenea, formatorul
îi roagă pe participanți să păstreze
formularele până la următoarea unitate și să
le citească acasă încă o dată, pentru a se familiariza cu ele.
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Citirea și pronunțarea corectă
Rezultatul Învățării

Ulterior, participanții vor putea
 Pronunța corect cuvintele și propozițiile simple

ÎÎ
Activități/conținut

Metodă

5

Salutarea Participanților și Specificarea Obiectivelor Cursului

Prezentare Verbală

10

Repetiția scrisului de mână

25

Pronunțarea corectă a cuvintelor și propozițiilor simple

Prezentare Verbală și Activități
practice
Prezentare Verbală și Activități
practice

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Timpul
(min)

Discuție în Grup

Realizarea metodologică:
Material didactic:
Repetiția scrisului de mână
Formatorul cere participanților să scrie o propoziție

dintr-o melodie pe care o cunosc. Când toată lumea a
scris o propoziție, formatorul colectează toate

propozițiile. El le amesteca si le da fiecarui participant o
propoziție. Apoi, solicită primului participant să citească
propoziția. Apoi, el înreabă numele cântecului. Dacă
nimeni nu știe numele, antrenorul îl întreabă pe participantul care a scris propoziția inițial.


Flipchart/tablă
Texte
scurte
pregătite
anterior, ziare, etichete
Hârtie și pixuri

Pronunțarea corectă a cuvintelor și propozițiilor simple
Formatorul le dă participanților etichete ale alimentelor care sunt familiare pentru ei și îi roagă să
citească cu voce tare cuvintele de pe eticheta produselor alimentare sau să citească diversele rețete
de pe etichete. După care, formatorul discută cu participanții despre cuvintele și textul de pe etichetă.
Dacă există cuvinte pe care participanții nu le cunosc sau sunt greu de pronunțat, formatorul trebuie
să le explice și să îi ajute. Desigur, participanții pot păstra produsele alimentare după aceea dacă
doresc.
Ulterior, formatorul cere participanților materialele cu texte pe care le-au adus la curs (anunțate în
clasa anterioară) și le spune participanților să se grupeze în perechi. Când toți au găsit un partener,
formatorul le spune apoi să vorbească despre textul pe care l-au adus și de ce l-au ales. După care,
următorul pas este să citească textele între ei și să scrie cuvintele pe care nu le înțeleg. După aceea,
formatorul citește fiecare cuvânt necunoscut, apoi întreabă grupul dacă cineva știe cuvintul. Dacă
cineva îl cunoaște formatorul îl poate ruga să le explice întregii clase, însă dacă nimeni nu cunoaște
cuvintele formatorul trebuie să le explice.
O altă opțiune este utilizarea articolelor din ziare: formatorul oferă participanților mai multe copii ale
ziarului local și fiecare alege un text interesant pentru el. Din nou, participanții se grupează în perechi
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și citesc textul unul altuia, observând cuvintele pe
care nu le cunosc. După ce aceștia au citit, formatorul
discută cu participanții despre cuvintele și textul pe
care l-au citit.

Sfat pentru predare:
Fiți pregătit în cazul în care cineva nu
a adus niciun text - prin faptul că
aveți un text scurt pe care îl puteți
oferi participanților, de exemplu.
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Înțelegerea textelor simple
Rezultatul Învățării



ÎÎ

Ulterior, participanții vor putea
Înțelege textului simplu (cu cuvinte familiare)

Repovestească un text citit
 Răspunde la întrebări pe baza textului

Timpul (min)

Activități/conținut

5

Salutarea Participanților și Specificarea Obiectivelor Prezentare Verbală
Cursului

5

Repetiția anterioarelor unități

Prezentare Verbală

30

Citirea și înțelegerea unui text

Experiență Practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în Grup

Material Didactic

Metodă

Realizarea metodologică:

 Hârtie și pixuri

Citirea și înțelegerea unui text
Dezastrele naturale - Focul
simplu (broșură) cum să
Formatorul începe să vorbească cu participanții despre
acționeze în caz de urgență
dezastrele pe care ei le știu, poate unii au exepriența
(incendiu) și întrebări.
unui dezastru, ce știu ei despre dezastrele naturale, ...
 Text scurt (broșură) despre
Apoi, el le arată o imagine cu pompieri și începe să
arsurile pielii și întrebări.
discute cu ei despre pericolul de foc și cum să
 Produse
(de ex. Pentru
reacționeze în acest caz. Ulterior, formatorul dă
curățare) și întrebări
fiecărui participant un text scurt și simplu (sau o
broșură) tipărit prin care se explică cum să acționeze în
caz de urgență (incendiu). Formatorul îi roagă pe
participanți să povestească ceea ce au citit. Dedesubtul textului sunt inluse câteva întrebări pe baza
textului (de exemplu: ce număr de telefon apelați în caz de incendiu? etc.) ..
Ce ar trebui să fac?
Următorul exercițiu va fi o continuare a exercițiului anterior: ce trebuie să faceți în caz de incendiu?.
Formatorul oferă un scurt text (sau o broșură) participanților pentru a citi despre gradele de arsuri și
pașii care ar trebui luați în caz de incendiu. Formatorul ar trebui să indice câteva subiecte cu imagini,
dacă este cazul. Întrebările pe care le adresează formatorul după, sunt legate de textul citit (de
exemplu, cum se tratează arsurile de gradul I la domiciliu?). O altă opțiune este să le ofere fișe cu
propoziții legate de textul citit, iar participanții trebuie să aleagă răspunsul corect. de exemplu. Pentru
arsuri minore, utilizați / nu folosiți gheață. În cazul arsurilor de gradul al doilea când apare blister, o /
nu o rupeți.
Învățați-l, utilizați-l
 Imagini (pompieri, foc,...), text
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Formatorul aduce la unitate un produs care
prezintă interes pentru participanți (dacă este
posibil, formatorul poate aduce unul sau mai multe
dintre aceste produse), de exemplu, un produs de
curățare pe care îl folosesc în activitățile zilnice.
Sarcina participanților este să citească eticheta și
instrucțiunile de utilizare și să răspundă la
întrebările pregătite de formator, alegând unul
dintre răspunsurile posibile sau completând
întrebările deschise.

Sfat pentru predare:
Dacă este posibil aduceți produse pe
care le menționați în timpul unității și
le puteți lăsa ca cadou participanților.
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Formularea Întrebărilor
Ulterior, participanții vor putea

Să citească texte

Să formuleze întrebări

Rezultatul Învățării
ÎÎ
Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5

Salutarea
Participanților
Obiectivelor Cursului

15

Material pentru citit

Experiență Practică

10

Formularea Întrebărilor

Experiență Practică

10

Verificarea Întrebărilor

Discuție

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în Grup

și

Specificarea Prezentare Verbală

Realizarea metodologică:
Material didactic:
Material pentru citit
Formatorul le spune participanților că pentru următoarea

unitate va veni un invitat la curs. De asemenea, menționează
că invitatul este cineva de la centrul local de ocupare a forței
de muncă și le poate răspunde la întrebările pe care ei le au.
Acesta continuă spunând-le participanților că este important ca ei să se pregătească pentru această
vizită și să pregăteascp întrebări pentru a le adresa invitatului. Pentru o pregătire eficientă a
participanților, formatorul le poate oferi broșuri cu informații despre centrul de ocupare a forței de
muncă (care sunt sarcinile, ce fac, ce fel de informații puteți obține acolo). Aceștia pot citi împreună
broșurile și formatorul le poate explica cuvintele necunoascute.


Notițe/Fișe
Hârtie și pixuri

Formularea Întrebărilor
După ce au citit broșurile împreună, formatorul îi poate ajuta să formuleze întrebările pe care le pot
adresa invitatului care vine la următoarea unitate. Formatorul îi poate ruga să pregătească cel puțin
două întrebări în formă scrisă, fiecare pe baza lucrurilor pe care tocmai le-au citit în broșuri. Când au
terminat să formuleze întrebările, îi roagă să
asocieze și să compare întrebările împreună.
Verificarea Întrebărilor
În ultimul pas, formatorul îi roagă pe participanți
să-i citească întrebările formulate de ei, astfel încât
să poată verifica dacă invitatul ar putea să
răspundă. Formatorul scrie toate întrebările (fie pe
o bucată de hârtie, fie pe un flipchart) și oferă
feedback – spunând-le participanților dacă crede
că una dintre întrebări nu se potrivește sau

Sfat pentru predare:
Experții/inivații pot proveni din
diferite domenii, în funcție de
interesul participanților. Poate fi
cineva de la primărie, un mecanic sau
o persoană care lucrează la grădina
zoologică locală.
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invitatul nu poate să răspundă la ele. Apoi, el le spune că va păstra întrebările până la următoarea
unitate și apoi le va da întrebările înapoi participanților, astfel încât fiecare să adreseze întrebările
individual invitatului.
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Simțul numeric (numere naturale cu zero până la 5)
Rezultatul Învățării
ÎÎ



Ulterior, participanții vor putea
Recunoaște reprezentărilor numerelor naturale de la zero până la 5
 Scrie numere naturale cu zero până la 5



Număra cu obiecte concrete

Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5
5

Salutarea Participanților și Specificarea Obiectivelor Prezentare Verbală
Cursului
Introducerea Activităților
Prezentare Verbală

20

Pregătirea unui desert

Experiență Practică

10

Citirea rețetelor similare

Experiență Practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în grup

Realizarea metodologică:
Introducerea Activităților
Formatorul ar trebui să introducă participanților,
 Fișa cu lista ingredientelor
activitatea pe care urmează să o execute: să explice
 Ingredientele necesare pentru
ce vor face în această unitate și modul în care
pregătirea desertului
această activitate îi va ajuta pe participanți să își
 Instrumentele
de bucătărie
dezvolte competențele matematice.
necesare
Formatorul poate prezenta participanților
 Fișe similare cu rețete diferite
materialele, explică modul în care trebuie să le
folosească (în această broșură veți vedea ilustrate
ingredientele de care avem nevoie pentru acest
desert, veți vedea, de asemenea, obiectele de
măsurare ce le vom folosi pentru adăugarea
ingredientelor și numere care indică cât de multe linguri de zahăr veți avea nevoie pentru desert). Apoi
formatorul le va arăta participanților ingredientele și instrumentele de bucătărie de care au nevoie
pentru acest proces.
Material Didactic:

Pregătirea desertului conform rețetei
După ce participanții au la îndemână instrumentele de bucătărie și ingredientele de care au nevoie
pentru prepararea rețetei, ei pot începe pregătirea desertului, luând în considerare primul exemplar.
Formatorul ar trebui să ajute participanții la procesul de numărare.
După ce participanții au terminat pregătirea acestei rețete, formatorul ar trebui să le ceară să
completeze cel de-al doilea exemplar (în esență aceleași ca din fișa 1, dar fără numărele deja
completate).
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Fișele sunt create pentru persoanele care sunt
analfabete. În cazul în care cineva din grup poate
citi și scrie, instructorul poate să pregătească o altă
fișă cu forma scrisă a listei de ingrediente.
Participanții pot mânca desertul / mâncarea gătită
iar în viitor formatorul poate apoi să pregătească
rețete similare și să le ceară participanților să le
citească împreună.

Sfat de predare:
În timp ce participanții pregătesc
desertul, formatorul poate să practice
numărarea cu participanții prin
solicitarea informațiilor care conțin
numere (de exemplu câte linguri de
cacao ați folosit?)
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Citirea și scrierea numerelor naturale de la zero până la 10

Rezultatul Învățării

Ulterior, participanții vor putea
Citi și scrie numere naturale de la zero până la 10

Rosti numărul de telefon



ÎÎ

Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5
10

Salutarea Participanților și Specificarea Obiectivelor Prezentare Verbală
Cursului
Exerciții Auditive
Experiență Practică

15

Lucru în echipe

Experiență Practică

10

Crearea unei liste de contacte

Experiență Practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în grup

Realizarea metodologică:
Exerciții Auditive
Formatorul ar trebui să citească sau să creeze o
 Înregistrări audio ce implică
înregistrare de sunet care să conțină informații
numere
diferite ce implică numerele: la fel ca adresele și
 Listă de contacte
numerele de telefon. (Numai numerele dintr-o
singură cifră pot fi utilizate în această fază.)
Formatorul trebuie să ceară participanților să
asculte cu atenție această înregistrare audio și să
noteze numerele de stradă, codul poștal și numerele de telefon pe care le pot înțelege. Apoi,
formatorul poate cere participanților să spună numerele pe care le-au auzit mai devreme.
Material didactic:

Lucru în Echipe
După aceea, formatorul poate cere participanților să lucreze în perechi și să-și comunice reciproc
informații similare, de exemplu adresa sau
numerele lor de telefon. În cazul în care
participanții nu se simt confortabil în a-și spune
Sfat de predare:
adevăratele adrese, formatorul le poate cere să
Formatorul poate folosi cărduri cu
inventeze adrese fictive. Scopul este de a exercita
numere scrise, de exemplu, carduri
creat
sau
cărți
de
joc
numerele de o cifră.
corespunzătoare. Aceste cărduri ar
ajuta participanții să-și amintească
Crearea unei liste de contacte
forma scrisă a numerelor.
Formatorul ar trebui să ceară participanților să
pregătească o agenda/listă de contacte prin
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dictarea numerelor lor de telefon celorlalți membri ai grupului.

Nume

Numărul de telefon
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Ordonarea numerelor naturale cu 0 până la 99

Rezultatul Învățării



ÎÎ

Ulterior, participanții vor putea
Ordorna numerele naturale cu 0 până la 99

Utiliza simbolurilor >, =, <

Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5
15

Salutarea
Participanților
și
Specificarea Prezentare Verbală
Obiectivelor Cursului
Compararea numerilor (recapitulare)
Prezentare Verbală

10

Ordonarea numerelor între 0 și 99

Experiență Practică

10

Exemple concrete folosind simbolurile: >,=,<

Writing exercise

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în grup

Realizarea metodologică:
Ordonarea numerelor între 0 și 99
Formatorul ar trebui să dea fiecărui participant
câteva cărți care au numere între 0 și 99 și
 Carduri cu numere naturale de la 0
prospectul cu numerele de limită de viteză diferite.
până la 99(create individual/ carduri
Formatorul ar trebui să explice sarcina cu un
specifice)
exemplu practic: în timp ce conduceți o mașină,
 Carduri cu limite de viteză
toată lumea ar trebui să fie atentă la semnele limită
de viteză. Pentru a nu obține o amendă, viteza
mașinii ar trebui să fie mai mică sau egală cu
numărul scris pe semnul limită de viteză.
Participanții vor trebui să prezinte cardurile cu acele numere reprezentând viteza lor, astfel încât
aceștia să nu fie amendați. În continuare, participanții pot face un exercițiu, în care trebuie să
completeze limitele de viteză care se situează între semnele limită tipărite.
Acest exercițiu se poate face și în perechi, unde unul
dintre participanți va fi conducătorul auto, iar celălalt
Sfat pentru predare:
funcționarul care ar corecta dacă cardurile nu sunt
În cazul în care există mai multe femei
puse în locul potrivit. Rolul participantului trebuie
sau numai femei în grup (pentru care
schimbat după câteva minute.
ar putea să nu fie atât de interesant să
compare viteza mașinilor cu diferitele
Exemple concrete folosind simbolurile: >,=,<:
semne de limită de viteză), formatorul
Participanții trebuie să practice utilizarea
poate schimba tema exercițiului.
simboluriloe >, =, <. Ei pot scrie exemple din
exercițiile anteriore.
Material Didactic:
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Efectuarea operațiunii adunăre cu numere de până la două cifre

Rezultatul Învățării
ÎÎ

Ulterior, participanții vor putea
 Efectua adunări cu numere naturale între 0 și 99
 Efectua scăderi cu numere naturale între 0 și 99
 Formarea unei liste de cumpărături

Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5

Salutarea Participanților și Specificarea Obiectivelor Prezentare Verbală
Cursului

10

Exemple de operațiuni de adunare cu numere cu una, Prezentare Verbală
două și trei cifre

15

Formarea unei liste de cumpărături

Experiență Practică

10

Exerciții practice cu operațiunea adunare

Experiență Practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în grup

Realizarea metodologică:
Material didactic:





Fișe cu instricțiunea creării unei liste de
cumpărături
Broșuri de la supermarket
Fișe cu liste de cumpărături similare
Calculator

Formarea unei liste de cumpărături
Participanții trebuie să pregătească o listă de
cumpărături pentru ei înșiși. Formatorul ar trebui
să le explice de ce scrierea unei liste de
cumpărături este importantă și ce fel de avantaje
poate avea o astfel de listă:
Scrierea unei liste de cumpărături are câteva
beneficii:
Nimic nu va fi uitat. / Veți economisi bani./ Se

poate economisi timp.
După prezentarea formatorului și o scurtă discuție despre beneficiile pregătirii listelor de cumpărături,
formatorul trebuie să ceară participanților să scrie o listă de cumpărături. El / ea ar trebui, de
asemenea, să explice cum trebuie creată o listă de cumpărături: participanții ar trebui să scrie
denumirea produselor pe care doresc să le
cumpere de la supermarket (sau pot să taie și
fotografii dintr-o revistă sau broșurile de
Sfat pentru predare:
publicitate ale supermarketului, în cazul în care ei
Participanții pot folosi calculatoarele
nu pot citi / scrie) și ar trebui să adauge, de
pentru a verifica rezultatele calculilor
realizate de ei.
asemenea, prețul fiecărui element din listă și apoi
să efectueze adunarea pentru a calcula suma
banilor necesari pentru cumpărături.
Exerciții practice cu operațiunea adunare:
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Formatorul ar trebui să pregătească materialul pentru acest exercițiu, completând cel de-al doilea
material cu produse populare în regiune și prețurile acestora. În această etapă, formatorul ar trebui să
utilizeze numai numere naturale din două cifre.
Participanții trebuie să practice adunare pe degete a numerelor din două cifre prin calcularea sumei
prețurilor diferitelor articole din listele de cumpărături.
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Efectuarea adunării și scăderii cu numere de până la trei cifre

Rezultatul Învățării



ÎÎ



Ulterior, participanții vor putea
Efectua adunări cu numere naturale cu zero până la 999
Efectua scăderi cu numere naturale cu zero până la 999

Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5

Salutarea Participanților și Specificarea Obiectivelor Prezentare Verbală
Cursului

5

Exemple de adunări cu numere de unu, două și trei cifre

Prezentare Verbală

10
10

Aplicarea adunărilor pentru calcularea
familiilor
Calcularea sumei diferitelor facturi

Experiență Practică

10

Aplicarea scăderii în cadrul bugetului familiilor

Experiență Practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în grup

bugetului Experiență Practică

Realizarea metodologică:
Material didactic:




Fișe printate
Fișe cu facturi fictive
Calculator

Aplicarea adunărilor pentru calcularea bugetului
familiilor
Formatorul ar trebui să ceară participanților să facă
o listă a veniturilor lor pentru a calcula cât pot
câștiga într-o lună. De asemenea, este important ca
formatorul să țină seama de faptul că câștigurile
sunt confidențiale, astfel încât el / ea poate, de
asemenea, să spună participanților să utilizeze

numere fictive în acest exercițiu.
Calcularea sumei diferitelor facturi
Formatorul ar trebui să ceară participanților să scrie o listă a facturilor pe care le primesc de obicei întro lună. Participanții își pot aduce propriile facturi pentru a practica cum să le citească și pentru a discuta
cu formatorul despre elementele acestor facturi.
Ulterior, formatorul poate cere participanților să aplice o adunare pentru a calcula totalul fiecărei
facturi și a compara dacă acestea au fost calculate corect.
Formatorul trebuie să discute cu participanții despre principalele elemente ale facturilor:
 Unde este scris suma finală / suma totală
 Unde este data
Aplicarea scăderii în cadrul bugetului familiilor
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Formatorul trebuie să ceară participanților să
calculeze suma rămasă după plata tuturor
facturilor. Acest lucru se poate face prin scăderea
cheltuielilor lor din suma veniturilor lor dacă
venitul total este mai mare decât cheltuielile. În
celălalt caz, în cazul în care cheltuielile sunt mai
mari decât venitul total, acestea trebuie să scadă
venitul total din cheltuielile lor pentru a evita să se
ocupe de numere negative.

Sfat pentru predare:
Formatorul trebuie să țină cont de
faptul că venitul fiecărei persoane este
privat și trebuie păstrat confidențial.
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Folosirea numerelor naturale din trei cifre cu zero

Rezultatul Învățării
ÎÎ

Ulterior, participanții vor putea o
 Citi numere naturală de până la trei cifre cu zero
 Scrie cifre cu numere naturale de până la trei cifre cu zero



Ordona numere naturale de până la trei cifre cu zero

Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5

Salutarea
Participanților
Obiectivelor Cursului

10

Numere naturale cu trei cifre

Prezentare Verbală, discuții

25

Exerciții cu numere naturale cu trei cifre

Experiență Practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în Grup

și

Specificarea Prezentare Verbală

Realizarea metodologică
Material Didactic




Flipchart/tabla
Hârtie și pixuri
Exerciții

Numere naturale cu trei cifre
Formatorul explică conținutul unității și oferă câteva
exemple despre ce vor putea participanții să facă la sfârșitul
unității folosind numere naturale din trei cifre.
Formatorul explică faptul că toate numerele sunt compuse
din cifre 0,1, ..., 9 Unele cifre constau dintr-o singură cifră,

unele din două sau mai multe cifre.
Folosind flipchartul/ tabla, instructorul scrie numerele naturale cu zero până la 9 și explică
următoarele:
- Există 10 numere naturale diferite compuse dintr-o singură cifră. Cel mai mic număr dintr-o cifră
este 0 (zero), iar cel mai mare număr dintr-o cifră este 9.
- Există 90 de numere naturale formate din două cifre. Cel mai mic număr din două cifre este 10 și
cel mai mare este 99.
- Există 900 de numere naturale formate din
trei cifre. Cel mai mic număr din trei cifre este 100
Sfat pentru predare:
și cel mai mare este 999.
În cazul în care participanții întâmpină
Formatorul scrie un număr de trei cifre pe tablă și
dificultăți în efectuarea exercițiilor,
explică modul în care este compus.
formatorul poate folosi tabla pentru a
De exemplu, numărul 354 este compus din 3 sute,
arăta soluțiile.
5 zeci și 4. Pentru a explica acest concept,
formatorul folosește trei coloane.
Formatorii prezintă mai multe exemple folosind
numere diferite de trei cifre și apoi solicită participanților să execute și ei.
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Numerele zecimale
Ulterior, participanții vor putea
 Înțelege semnificația numerelor zecimale
 Recunoaște numerele zecimale
 Utiliza numere zecimale în viața de zi cu zi

Rezultatul Învățării
ÎÎ

Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5

Salutarea
Participanților
Obiectivelor Cursului

10

Recunoașterea și utilizarea numerelor zecimale

Prezentare Verbală

25

Exerciții cu numere zecimale

Experiență Practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în Grup

și

Specificarea Prezentare Verbală

Realizarea metodologică
Material didactic:

Recunoașterea și utilizarea numerelor zecimale
Formatorul explică faptul că numerele zecimale fac

parte din sistemul nostru de numere.

Un număr zecimal este compus din două părți:

 Partea întreaga a numărului
 Partea Zecimală
Folosind tabla, formatorul oferă câteva exemple de
numere zecimale. Numerele zecimale constau din
două părți separate printr-o virgulă: întregul număr este plasat în partea stângă a virgulei, numărul
zecimal este plasat în partea dreaptă a virgulei.
Formatorul folosește două coloane: o coloană pentru număr întreg și o coloană pentru partea
zecimală.
Formatorul oferă câteva exemple actuale de numere zecimale și le scrie pe tablă utilizând cele două
coloane
Mai mult decât atât, el explică de ce putem avea un număr diferit de cifre după virgulă.
Folosind tabla, formatorul explică cum să rotunjesc numerele zecimale la cel mai apropiat număr
natural.
Regula generală de rotunjire a unui număr este:
 1, 2, 3, 4: rotunjim crescator
 5, 6, 7, 8, 9: ne rotunjim descrescator


Flipchart/tablă
Hârtie și pix
Bani Facsimile
Exerciții

Exerciții
 Având în vedere anumite prețuri care conțin centi, participanții trebuie să pună împreună
suma exactă folosind bani facsimile.
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Folosind o fișă, participanții trebuie să
completeze celulele goale cu numărul
zecimal lipsă din ordine. De exemplu: Ce
număr lipsește în secvența 10.9, ___, 11.1,
11.2, 11.3?
Folosind o fișă, participanții trebuie să
ordoneze crescător o listă de numere cu
numere zecimale diferite, începând cu cel
mai mic număr zecimal. De exemplu,
ordinea numerelor 52.536, 52.45 și 52.5378

Sfat pentru predare:
Formatorul ar trebui să insiste
asupra exemplelor activităților
zilnice și să ceară participanților să
prezinte câteva exemple din viața
lor.
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Înmulțirea cu numere de mai multe cifre

Rezultatul Învățării



ÎÎ

Ulterior, participanții vor putea
Efectua îmulțiri cu numere de mai multe cifre utilizând un
calculator

Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5
10

Salutarea Participanților și Specificarea Obiectivelor Prezentare Verbală
Cursului
Explicarea multiplicări/ îmulțirii cu numere cu mai Prezentare Verbală, discuție
multe cifre numărunumemultiplu

25

Exerciții cu multiplicări

Experiență Practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în Grup

Realizarea metodologică
Material Didactic:
Exerciții
Formatorul solicită participanților să efectueze

următoarele multiplicări prin utilizarea calculatorului.

1. Exerciții bazate pe salariu bazat pe oră:
-Având un salariu pe oră de 5,53 EUR, participanții trebuie

să calculeze:
- salariul săptămânal de lucru 20 de ore pe săptămână (4
ore pe zi)
- salariul lunar pe baza a 20 de zile lucrătoare într-o lună (4 ore pe zi);
Având în vedere prețul unui bilet de transport de 1,5 euro, participanții trebuie să calculeze:
- Cheltuielile a două bilete pe zi pentru o săptămână întreagă
- Cheltuielile a două bilete pe zi pentru o lună întreagă
- Cheltuielile a două bilete pe zi pentru un an întreg
2. Exerciții în contextul de a găti:
- cu o rețetă simplă (80 g zahăr, 200 g făină, 50 g unt) pentru 20 de biscuiți, se calculează cât
de mult zahăr, făină și unt sunt necesare pentru:
- 50 de biscuiți
- 60 de biscuiți
- 75 de biscuiți
3. Exerciții în contextul mediul exterior. Formatorul scrie problemele pe tablă.
- O caracatiță are 8 brațe. Câte brațe au 9 caracatițe în total?
- Dacă o centipedă are 177 de perechi de picioare, 12 centipede câte perechi de picioare au
în total și câte picioare unice au în total?


Flipchart/tablă
Hârtie și pix
Calculator sau
smartphones
Exerciții
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Participanții notează răspunsurile pe hârtie și discută rezultatele împreună cu formatorul.
4. Exemplu bazat pe îmbunătățirea aspectelor
domicilului. Formatorul scrie problemele pe tablă.
Sfat de predare:
- Dacă am nevoie de 112 cărămizi pentru a
Formatorul ar trebui să încerce să
construi un zid, câte cărămizi îmi trebuie ca
obțină același calculator pentru toți
să construiesc 5 pereți?
participanții, deoarece este mai ușor
- Dacă am nevoie de 77 de plăci pentru a
să se explice participanților cum să îl
acoperi o podea, câte plăci am nevoie
folosească.
pentru a acoperi 2,5 etaje?
Participanții notează răspunsurile pe hârtie și discută
rezultatele împreună cu formatorul.
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Învață să măsori cu o bandă pentru măsurare și cu rigla

Rezultatul Învățării


ÎÎ

Ulterior, participanții vor putea

Folosi conceptele înalt și scurt
Descrie un obiect în comparație cu altul care este mai înalt
sau mai scurt
 Măsura cu banda de măsurare și riglă

Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5

Salutarea Participanților și Specificarea Obiectivelor Cursului

Prezentare Verbală

10

Explicarea scopului acestei unități

Prezentare Verbală

25

Exerciții cu măsurători

Experiență Practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în Grup

Realizarea metodologică:
Material didactic:

Explicarea scopului acestei unități
Formatorul arată modul de utilizare a benzilor
 Hârtie și pix
de măsurare și a riglelor și explică relația
 Benzi de măsurare a hârtiei
dintre metri, centimetri și milimetri folosind un
 Riglele
tabel cu trei coloane. Apoi, formatorul arată
 Exerciții
cum se scrie măsura folosind o virgulă între
 Dreptunghiular
metri și centimetri și între centimetri și
 Fișe
milimetri. Formatorul folosește un tabel cu
două coloane pentru a explica modul în care se
scrie metri și centimetri separați printr-o virgulă.
El / ea folosește o tablă unde indică două coloane pentru a explica cum se scrie centimetri și milimetri
separate printr-o virgulă.
Exerciții
Formatorul oferă fiecărui participant o bandă de măsurare și îi cere să îndeplinească următoarele
sarcini:
Participanții trebuie să folosească banda pentru a
măsura lungimea, lățimea și / sau înălțimea unor
Sfat pentru predare:
obiecte; acestea pot fi lucruri obișnuite întâlnite în
Exemplul practic de măsurare în viața
cameră, cum ar fi mese, scaune, cărți etc.
de zi cu zi va fi foarte util: înălțimea
Folosind o fișă, participanții scriu înălțimia a cel
copiilor și cât de repede cresc sau
puțin patru obiecte.
spațiul disponibil în casă atunci când
Apoi trebuie să ordoneze obiectele începând cu cel
cumpărați mobilier nou.
mai scurt până la cel mai lung.
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Folosind o fișă participanții trebuie să traseze o linie între punctul A și punctul B și să noteze lungimea
distanței dintre cele două puncte. De asemenea, folosind o fișă, participanții trebuie să măsoare
lungimea, lățimea și diagonalele dreptunghiului și să noteze măsura.
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Învățați să măsurați cu cântarul
Rezultatul Învățării


ÎÎ

Ulterior, participanții vor putea

Folosi conceptele de ușor și greu
Descrie un obiect în raport cu altul, care este mai ușor sau
mai greu
 Utiliza un cântar pentru a determina greutatea unui obiect

Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5

Salutarea Participanților și Specificarea Obiectivelor Prezentare Verbală
Cursului

10

Explicarea conceptelor de ușor și grele

Prezentare Verbală, Discuții

25

Exerciții de măsurare a greutăților

Experiență Practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în Grup

Realizarea metodologică:
Exerciții
Formatorul explică participanților cum să
Material Didactic:
cântărească obiectele separat cu cântarul. Un
 Flipchart/tablă
participant ar trebui să citească cu voce tare
 Hârtie și pix
măsurătorile și să le spună celorlalți participanți.
 Cântar de bucătărie/person
Folosind fișele pregătite anterior, ceilalți
 Exerciții
participanți notează greutatea obiectelor.
 Obiecte pentru a fi cântărite
Atunci când toate obiectele sunt cântărite, ei
trebuie să ordoneze obiectele de la cele mai ușoare
până la cele mai grele.
Formatorul cere participanților să se gândească la
situațiile în care determinarea greutății unui obiect
este importantă.
Sfat pentru predare:
Exemple:
Formatorul începe o discuție despre
• Gătitul
cât de important este cunoașterea
• La supermarket
greutății obiectelor, pornind de la
• Monitorizarea creșterii copilului
exemplele menționate.
• Ținerea unei diete
• Folosirea liftul
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Ce este Internetul?
Ulterior, participanții vor putea
 Să înțeleagă principiile de bază ale internetului
 Să își reamintească termenii tehnici esențiali

Să se conecteze la WiFi

Rezultatul Învățării
ÎÎ
Timpul (min)

Activitate/Conținut

Metoda

5

Salutarea
Participanților
Obiectivelor Cursului

10

Viața fără Internet

Prezentare Verbală

10

Ce este Internetul?

Verbal, experiență practică

10

WiFi -conexiune / date mobile

Verbal, experiență practică

5

Ce pot să fac cu Internetul?

Experiență practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în grup

și

Specificarea Prezentare Verbală

Realizarea metodologică:
Viața fără Internet
Formatorul poate începe cu explicarea faptului că
 PC și videoproiector
internetul are o mare influență asupra activităților
 Flipchart/tablă
noastre zilnice. El / ea le spune participanților că nu
numai youtube-ul, facebook-ul etc. nu ar mai
funcționa fără internet, dar și cele mai simple
activități nu vor mai fi posibile de realizat. El / ea
întreabă grupul de participanți unde cred ei că pot folosi internetul în viața lor și le oferă câteva minute
pentru a răspunde. Apoi, formatorul prezintă câteva exemple grupului (într-un mod vizualizat, de
exemplu cu un videoclip precum:
https://www.youtube.com/watch?v=DpJGI_Csw-4 sau pe un flipchart sau o prezentare). Exemple pot
fi: traficul, transportul public, vizitarea unui medic sau a unui spital (carte de asigurare), trecerea
frontierelor, cumpărături (payment, logistics),
vizionarea televizorului, telefonarea
unei
persoane…
Sfat de predare:
Material Didactic:

Ce pot să fac cu ajutorul Internetului?
Formatorul solicită participanților să se împartă în
echipe de două sau trei persoane și să se
gândească la activități pe care ar dori să le facă pe

De asemenea, încercați să găsiți
exemple de utilizare a internetului
care sunt conectate la activitățile
zilnice a participanților - de ex.
trecerea granițelor etc.
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internet - cum ar fi e-mail, apeluri audio, jocuri online, filme online, mesagerie, căutarea ... Formatorul
le dă trei minute pentru a se gândi și a nota actvitățile, iar apoi colectează ideile pe un flipchart sau pe
tablă. El / ea le spune participanților că va lua lista activităților menționate de ei și le va spune data
viitoare ce le poate arăta în timpul cursului următor.
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Căutarea Online
Ulterior, participanții vor putea
 Căuta informații online
 Folosi căutarea prin opțiunea aplicației vocale

Rezultatul Învățării
ÎÎ
Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5

Salutarea
Participanților
Obiectivelor Cursului

5

Adevărat sau Fals?

Experiență Practică

5

Informații de bază privind căutare online

Prezentare Verbală

5

Încearcă

Experiență Practică

5

Căutare vocală

Prezentare Verbală

5

Încearcă

Experiență Practică

10

Adevărat sau Fals?

Experiență Practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în grup

și

Specificarea Prezentare Verbală

Realizarea metodologică:
Material Didactic:




Lista de argumente Adevărat sau
Fals (cu sau fără varianta corecte)
Smartphones
Fișe de lucru

Adevărat sau Fals
Formatorul oferă fiecărui participant o listă de
argumente și un stilou. Acesta le cere
participanților să marcheze fiecare argument cu
adevărat sau fals - în funcție de ceea ce cred ei.
Aceștia au timp limitat iar răspunsurile corecte le
vor afla la sfârșitul unității.

Informații de bază pentru a căuta online
Formatorul explică diferitele căi de căutare și diferitele motoare de căutare. Puteți introduce termenii
de căutare în propoziții complete, în fraze sau prin diferiți operatori.
Încearcă:
Formatorul oferă participanților timp pentru a experimenta. Dacă își dă seama că ei nu știu la ce să se
uite sau ce să facă, el / ea îi poate ajuta.
Informații privind Căutarea Vocală
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Formatorul le poate explică faptul că Google poate recunoaște vocea persoanei, astfel poți căuta
online prin intermediul comenzilor vocale. Google
înțelege limbi diferite, cum ar fi limba română sau
Sfat de predare:
limba maghiară. Formatorul trebuie să le explice
Formatorul trebuie să fie atent în faza
adaptarea setărilor pentru căutarea în limba
,,încercare" pentru a afla dacă grupul
cunoscută de ei.
are nevoie de ajutor sau se pot
descurca individual.
Încearcă:
Formatorul oferă participanților timp pentru a
experimenta căutarea vocală. Dacă își dă seama că
ei nu știu la ce să se uite sau ce să facă, el / ea îi poate ajuta.
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Instrumente de comunicare și mesagerie

Rezultatul Învățării
ÎÎ

Ulterior, participanții vor putea
 Să își reamintească diferitele instrumente
 Să utilizeze un instrument de mesagerie
 Să realizeze apeluri prin intermediul instrumentelor de comunicare

Timpul (min) Activități/conținut

Metodă

5

Salutarea
Participanților
Obiectivelor Cursului

și

Specificarea Prezentare Verbală

10

Informații despre WhatsApp

Prezentare Verbală, Video

20

Încearcă WhatsApp

Experiență Practică

5

Aplicații Similare

Prezentare Verbală

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în grup

Realizarea metodologică:
Material Didactic

Informații despre WhatsApp
Formatorul le poate prezenta participanților videoclipuri prin

care se explică modul de utilizare a aplicației cum ar fi
,,Tutorialul WhatsApp German" de la Car Moments.
Vidoclipurile sunt un mod amuzant și ușor de înțeles de către
participanți. Prin intermediul acestora, participanții urmăresc
pas cu pas cum să folosească WhatsApp-ul, iar formatorul trebuie să aibă grijă că videoclipul să fie
suficient de lent și trebuie să-l oprească dacă observă că participanții nu pot urmări pașii. Dacă nu este
posibil să găsiți un tutorial în limba de predare, formatorul trebuie să explice participanților cum să
descarce, să instaleze și să configureze WhatsApp-ul. Pentru aceasta, de asemenea, tutoriale scrise (de
exemplu, de către WhatsApp) sunt disponibile online în mai multe limbi. Când descărcarea, instalarea
și configurarea au fost finalizate, formatorul poate trece la următoarea parte.


Smartphones
PC și videoproiector

Încearcă WhatsApp-ul
Apoi, formatorul le explică participanților cum și pe cine pot contacta din lista lor de contacte prin
intermediul WhatsApp-ului. După care, formatorul le oferă posibilitatea participanților să înceapă o
conversație prin WhatsApp. De asemenea, participanții trebuie să învețe să utilizeze fișierele audio, se
facă fotografii și să utilizeze emojis. După fiecare explicație, participanții trebuie să aibă câteva minute
pentru a încerca opțiunile pe WhatsApp. De asemenea, aceștia trebuie să învețe cum să creeze un grup
pe WhatsApp si ar fi bine să înceapă, prin crearea unui grup pentru participanții programului.

137

Când formatorul este sigur că toți participanții pot
scrie mesaje, folosi opțiunea audio, trimite imagini
și crea grupuri, urmărind grupul și răspunzând la
întrebări, acesta poate începe să le explice cum pot
folosi WhatsApp pentru a apela persoane. De
asemenea, trebuie planificat timp pentru a încerca
noua opțiune.

Sfat de predare:
Aveți grijă să nu dați numărul privat
de telefon participanților accidental,
în timpul încercării aplicației.
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Aplicații Gratuite
Ulterior, participanții vor putea

Să descarce aplicații

Să caute aplicații
 Să folosească o aplicație specifică

Rezultatul Învățării
ÎÎ

Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5

Salutarea Participanților și Specificarea Obiectivelor Cursului

Prezentare Verbală

10

Descărcarea aplicațiilor din magazinul de aplicații

Experiență Practică

20

Încearcă aplicațiile

Experiență Practică

5

Aplicații Similare

Prezentare Verbală

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în grup

Realizarea metodologică:
Material Didactic
Descărcarea aplicațiilor de pe app store
Formatorul deține o aplicație pe care vrea să o arăte
participanților. În acest exemplu, aplicația este
"willhaben" - o aplicație care vă permite să vindeți și să
cumpărați diferite lucruri - de la autoturisme până la mobilier, la jucării și include o secțiune "gratuită"
cu lucruri gratuite. Formatorul solicită participanților să caute aplicația în magazinul de aplicații și le
oferă un timp pentru a face acest lucru. După ce au găsit aplicația, le arată pe smartphone cum să
descarce aplicația pe smartphone-urile lor. Formatorul le explică de ce fel de acces are nevoie această
aplicație pe telefoanele lor și le explică ce înseamnă să ofere acces unei aplicații la lista ta de contacte,
la conexiunea la rețea și așa mai departe.


Smartphones

Încearcă Aplicația
Formatorul trebuie să ghideze participanții prin procesul de înregistrare în cadrul aplicației.
Înregistrarea nu este necesară pentru cumpărare, dar pentru vânzare trebuie să fie înregistrați. De
aceea, formatorul întreabă participanți dacă vor să
cumpere sau să vândă lucruri și dacă doresc să vândă,
le arată pe smartphone cum funcționează
Sfat de predare:
înregistrarea. Pentru înregistrare, este necesară o
Sarcinile trebuie să fie adaptate în
Material
Didactic
adresă
de e-mail
pe care participanții ar fi trebuit deja
funcție de grup și nevoile acestuia
să o creeze
în
cursul
numărul
6
"instrumente
de
- de ex. ar putea fi, de asemenea,
Smartphones
comunicare".
un exercițiu de vânzare a unui
Formatorul împarte apoi grupul mare în două grupuri
mai mici și le oferă diferite sarcini (de exemplu: Cât de

produs prin încărcarea de imagini
și așa mai departe.
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ieftin este cea mai ieftină carte pe care o găsiți online în districtul / țara dvs. Câte apartamente între
300 și 400 € sunt disponibile în zona / țara dvs. Cât de veche este cea mai ieftină mașină pe care o
găsiți online?) și aproximativ 15 minute pentru a îndeplini sarciniile. La sfârșitul celor 15 minute,
antrenorul cere grupurilor rezultatele obținute iar dacă rezultatele diferă, antrenorul decide dacă
acceptă ambele rezultate sau nu.
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Cum să folosești un ATM?
Rezultatul Învățării


ÎÎ

Ulterior, participanții vor putea

Să folosească un ATM
Să își amintească instrucțiunile de siguranță utilizării ATM-lui

Timpul (min)

Activități/conținut

Metodă

5

Salutarea Participanților și Specificarea Obiectivelor Cursului

Prezentare Verbală

10

Găsește un ATM

Verbal și discuții

10

Explicați ce este un ATM

Verbal și discuții

5

Verificarea Datelor Contului Bancar

Experiență Practică

5

Instrucțiuni de siguranță

Verbal și discuții

5

Retragerea de bani

Experiență Practică

5

Reflectare, recapitulare și o scurtă evaluare

Discuție în grup

Realizarea metodologică:
Instrucțiuni de siguranță
Formatorul trebuie să le explice participanților că codul
• Instrucțiuni pas cu pas și sfaturi de
PIN aparține cardului bancar folosit pentru extragerea
siguranță pentru utilizarea Atm-ului
de numerar și că fiecare card are un cod diferit. Apoi,
• Card de instruire pentru ATM
poate specifica anumiți termini de precauție atunci
când utilizează un ATM.
 Nu spuneți codul de securitate nimănui
Nu țineți codul în scris cu dumneavoastră
Acoperiți tastatura numerică când introduceți codul
Încercați să acoperiți monitorul când introduceți codul
Scoateți rapid banii și cardul de numerar
Nu uitați banii / cardurile de numerar

Material Didactic:







Cea mai bună modalitate de a însuși aceste
instrucțiuni de siguranță, este să încurajați
participanții să privească îndeaproape pe
ceilalți când retrag banii cu cardul de instruire,
făcând sugestii pentru îmbunătățire.

Sfat de predare:
Verificați ATM pe care intenționați să îl
utilizați, înainte de merge cu grupul.
Încercați să găsiți un ATM foarte puțin
frecventat, deoarece veți avea nevoie
de aproximativ o oră pentru exercițiu.

Retragerea de Numerar
Ultimul pas al acestei excursii ar fi ca fiecare
participant să retragă bani în timp ce este
urmărit de ceilalți și să fie sugerate îmbunătățiri. Participanții pot folosi instrucțiunea scrisă pas cu
pas, care au primit-o inițial dacă au nevoie de ajutor, înainte de a întreba formatorul.
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