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Acest document a fost redactat ca parte integrantă a proiectului ERASMUS + Abordarea integrată a citit-

scrisului în formarea profesională KA 2, pentru promovarea inovației și schimbul de bune practici. Parteneriate 

strategice în domeniul educației școlare. Numărul proiectului este VG-SPS-RP-15-36-013584. Documentul 

prezintă cadrul propus de dezvoltare integrată a citit-scrisului elaborat în cadrul prezentului proiect.  

 

 Această lucrare se află sub licenţa Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 

International Licence. 

 

 

 
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai punctul de 

vedere al autorului și Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le 

conține. 

 

 

Produsele intelectuale ale proiectului  

Privire de ansamblu asupra produselor intelectuale care au fost create în cadrul proiectului "Abordarea 

integrată a citit-scrisului în formarea profesională"; produsul intelectual de față este marcat cu litere aldine de 

culoare albastră, iar celelalte produse sunt scrise cu gri: 

PI 1: Raportul despre impactul citit-scrisului (anulat) 

PI 2: Cadrul “Abordarea integrată a citit-scrisului în formarea profesională”  

PI 3: Instrumente de analiză a nevoilor și instrumente de evaluare 

PI 4: Ghid- Planificarea activităților de citire și scriere în cadrul învățării bazate pe scenarii din învățământul 

profesional 

PI 5: Materiale didactice pentru dezvoltarea citit-scrisului bazate pe scenarii 

PI 6: Atelier pentru profesori: "Abordarea integrată a citit-scrisului în formarea profesională " 

PI 7: Manual: “Abordarea integrată a citit-scrisului în formarea profesională” 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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Capitolul 1. Introducere 
 

Care este scopul Manualului? 

Manualul a fost elaborat de cercetători din domeniul lingvisticii aplicate și educației, de formatori de cadre 

didactice și profesori din domeniul educației și formării profesionale (VET). Acesta conține toate produsele și 

rezultatele proiectului, atât baza teoretică, cât și sugestiile de ordin practic pentru abordarea integrată a citit-

scrisului (materiale didactice, idei de elaborare a scenariilor, sfaturi pentru a crea scenarii bune etc.). 

Capitolele din acest manual corespund în principal rezultatelor proiectelor. 

 

Cine ar putea utiliza Manualul? 

Manualul a fost creat pentru formatorii de cadre didactice și profesorii care ar dori să afle mai multe despre 

abordarea integrată a citit-scrisului și învățarea bazată pe scenarii. Acesta ajută la construirea unei mai bune 

înțelegeri a conceptelor teoretice și oferă, în același timp, idei practice despre activitățile care trebuie 

dezvoltate la clasă, incluzând scenarii model deja implementate cu succes de către toți partenerii din proiect.  

Când citiți manualul și lucrați cu rezultatele proiectului, țineți cont de faptul că anumite părți ale abordării 

didactice trebuie adaptate la circumstanțele specifice fiecărei țări în parte (de exemplu, programele școlare). 

 

Cum se corelează Manualul cu celelalte produse intelectuale ale proiectului? 

PI 7 " Manual: Abordarea integrată a citit-scrisului în formarea profesională" reunește într-o publicație 

cuprinzătoare toate resursele produse în cadrul acestui proiect și ilustrează eforturilor partenerilor de a 

promova și implementa dezvoltarea integrată a competențelor de citit și scris în învățământul profesional 

(VET). Acesta conține toate produsele intelectuale ale proiectului, denumite aici capitole (de exemplu, 

produsul intelectual 2 = capitolul 2): 

- PI 2 "Cadrul -Abordarea integrată a citit-scrisului în formarea profesională " – reprezintă baza teoretică; 

descrie conceptele teoretice pe care se bazează proiectul; 

- PI 3 "Instrumente de analiză a nevoilor și instrumente de evaluare " - aduce informații importante despre 

nevoile elevilor privind competențele de citit și scris; include instrumentele elaborate pentru studiul de 

evaluare; 

- PI 4 " Ghid- Planificarea activităților de citire și scriere în cadrul învățării bazate pe scenarii din învățământul 

profesional " – se bazează pe Cadru și oferă sugestii practice profesorilor; 

- PI 5 " Materiale didactice pentru dezvoltarea citit-scrisului bazate pe scenarii " – include scenarii și materiale 

didactice implementate la clasă în fiecare țară parteneră; 

- Rezultatul 6 " Atelier pentru profesori: "Abordarea integrată a citit-scrisului în formarea profesională " - este 

bazat pe conceptele teoretice ale Cadrului, îi ajută pe profesori să înțeleagă abordarea integrată a citit-scrisului 

și să creeze scenarii pentru propriii lor elevi. 
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Contextul și obiectivele proiectului 

 

Pentru majoritatea elevilor din  învățământul profesional (VET), în special pentru cei care provin din familii de 

imigranți, cititul și scrisul sunt provocări cognitive și lingvistice complexe, care nu sunt întotdeauna stăpânite 

cu succes. Cu toate acestea, competențele de citit-scris (literație) reprezintă premise importante nu doar 

pentru participarea cu scucces la viața școlară și profesională, ci și pentru participarea la viața unei societăți 

democratice. 

 

Prin urmare, acest proiect își propune să crească gradul de literație din învățământul profesional (VET) nu doar 

la orele de limbă și literatură, ci și în cadrul orelor de la celelalte materii din programă. 

 

În cadrul proiectului sunt eleborate scenarii de învățare în care cititul și scrisul devin activități relevante pentru 

îndeplinirea sarcinilor de lucru și rezolvarea problemelor atât din viața cotidiană, cât și din cea profesională, 

accentul căzând pe interacțiunea dintre citit și scris cu scopul de a obține un efect de învățare mai durabil. 

 

Scenariile pot fi adaptate nevoilor elevilor din țările participante și tuturor celor care aleg diferite cariere 

profesionale. Ele includ activități de exersare a strategiilor de citit și scris și, dacă este cazul, exerciții de limbă 

care reactivează cunoștințele anterioare ale elevilor, "eșafodează" procesele de citit și scris și / sau pun accent 

pe competențe lingvistice specifice și importanța lor pentru citit și scris. 

 

Proiectul îi ajută pe profesori să-și sprijine elevii în dobândirea și dezvoltarea competențelor de citit și scris 

necesare pentru a lucra cu succes cu scenarii de învățare. Prin urmare, formarea continuă a profesorilor este o 

componentă esențială a proiectului; profesorii înșiși sunt implicați în crearea scenariilor, precum și în 

implementarea, evaluarea și diseminarea acestei abordării didactice. 

 

Obiectivele proiectului 

 

• Analiza de nevoi 

• Elaborarea unui cadru și a unui ghid pentru "Abordarea integrată a citit-scrisului în formarea profesională " 

în conformitate cu cunoștințele științifice, pedagogice, teoretice și practice 

• Dezvoltarea, promovarea și implementarea scenariilor la clasă  

• Promovarea exemplelor de bune practici 

• Diseminarea rezultatelor proiectului 

 

Partenerii proiectului 

Proiectul include parteneri de la Universitatea de Științe Aplicate, instituții de formare continuă pentru 

profesori și școli profesionale. Prin urmare, aspectele științei aplicate, pregătirea profesională a personalului 

didactic și implementarea la clasă sunt bine echilibrate.Partenerii sunt din Estonia, Germania, Polonia, 

România și Elveția (a se vedea și caracteristicile naționale și instituționale).   
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Descrierea activităților 

• Dezvoltarea unei metode practice de analiză a nevoilor grupului țintă primar și secundar 
• Proiectarea unei promovări integrate a abilităților de citire și scriere, ținând seama în același timp de 
nevoile grupului țintă primar și secundar 
• Medierea cadrului pentru profesorii participanți, adaptarea la circumstanțele specifice țării 
• Crearea de unități de învățare și materiale necesare 
• Încercări și revizuiri ulterioare ale unităților de învățare și ale materialelor necesare lecției. 
Implementarea în lecții a conținutului specific școlilor profesionale 
• Schimbul reciproc de experiență între profesori 
• Evaluare și documentare 
 

 

Scurtă descriere a rezultatelor și impactului urmărit  
Concept inovator de promovare integrată a abilităților de citit și scris în învățământul profesional, adaptate 

nevoilor elevilor fiecărei țări. Exemple de bune practici modulare, testate la clasă. Familiarizarea  profesorilor 

de discipline non-lingvistice cu abordarea integrată a competențelor de citit și scris. Îmbunătățirea durabilă a 

competențelor de citit și scris ale elevilor. 

Potențiale beneficii pe termen lung 
Dezvoltarea pe mai departe a cadrului în proiecte ulterioare. Aplicarea cadrului în atelierele de formare 

continuă a profesorilor. Implementarea constantă a conceptului la clasă. Dezvoltarea de rețele de comunicare 

privind competențele de citit și scris în învățământul profesional. Luarea în considerare a rezultatelor 

proiectului în cadrul consiliilor de specialitate și de către factorii de decizie din domeniul educației. 

 

Instituțiile partenere: caracteristici instituționale și naționale  

Caracteristici naționale din Estonia 

1. Key principles of education in Estonia 
 
The Estonian Lifelong Learning Strategy 2020 sees learning as a lifestyle. It is necessary to notice development 
opportunities and search for intelligent solutions. The learning process itself is based on values like: 
Responsibility – people are aware that learning and self-development are their own conscious personal 
choices as well as responsibility. 
Necessity – the learning process is guided by the individual’s personal interests and abilities and supports their 
development, whilst keeping in mind the requirements of the labour market. 
Opportunities – a system of lifelong learning offers high quality, contemporary and flexible learning 
opportunities that are tailored for individual needs. 
 
2. Key features of the education system  
 
The organisation and principles of the education system are established in the Republic of Estonia Education 
Act (Parliament, 1992) and specified in lower level acts structured by type of educational institution.  
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The structure of the educational system and education standards create an opportunity for everyone to 
transfer from one level of education to another. Levels of education comprise preschool education (ISCED 
level 0), basic education (ISCED levels 1 and 2), upper-secondary education (ISCED level 3) and higher 
education (ISCED levels 6, 7 and 8). 
 
3. VET in the Estonian education and training system. 
 

 
 
NB: ISCED 2013-P. 

Source: Cedefop and ReferNet.  

 
Vocational training is organised by vocational educational institutions and professional higher education 
institutions. 
Vocational education system in Estonia is regulated by the Vocational Educational Institutions Act which 
provides the basis for the establishment, maintenance, transfer, reorganisation and closure of vocational 
educational institutions, the basis for the right to provide instruction, management, organisation of studies, 
state-commissioned education and financing, the rights and obligations of members of schools, and state 
supervision over the activities of schools. 
Uniform requirements for vocational training are regulated by the Vocational Education Standard. 
 
Qualifications 
The status of the curriculum at a given qualification level is determined by the positioning of the curricular 
professional standards within the Estonian Qualifications Framework Professional standards that serve as the 
benchmarks of vocational education are positioned between levels two to five in the qualification strata, 

http://www.riigiteataja.ee/en/eli/505022014002/consolide/current
http://www.kutsekoda.ee/en/kvalifikatsiooniraamistik
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meaning that vocational training stages are differentiated between levels two, three, four and five. 
 
Curricula 
Formal vocational training curricula are divided between national and school curricula. 
National curricula form the blueprints for providing upper secondary vocational training. National curricula is 
implemented by regulations signed by the Minister of Education and Research.  
School curricula are compiled for every individual vocation or profession that can be acquired at the school.  
 
Workplace based studies 
Workplace based studies constitute a specialised form of vocational education where the ratio of practical 
assignments undertaken in companies or institutions encompasses at least two thirds of the curriculum. 
The student achieves the learning outcomes described in the curriculum by fulfilling working tasks at the 
company. The remainder of the studies will be undertaken at school. 
 
 

Caracteristici instituționale din Estonia: INNOVE 

Fundația Innove (www.innove.ee/en) a fost înființată în 2003 de către guvernul estonian ca organizație non-

profit și  fondată de Republica Estonia, ale cărei drepturi ca fondator sunt exercitate de Ministerul Educației și 

Cercetării (MoER).  

 

Misiunea și valorile fundației Innove: 

Misiunea: Crearea unei punți între educație și diverșii acționari de pe piața muncii!  

Valori: 

Deschidere spre inovații 

Orientare spre rezultate 
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Preocupare pentru ceilalți 

Obiectivul principal al Fundației este de a coordona activitățile de dezvoltare a învățării pe tot parcursul vieții 

și de a pune în aplicare programele și proiectele relevante, precum și de a media ajutorul structural al UE într-

o manieră țintită și eficientă. 

Innove a participat, de asemenea, la activități internaționale în calitate de coordonator de proiect, dar și ca 

partener. 

Experți-cheie de la fundația Innove au consiliat țări în stadiul de preaderare sau partenere (de exemplu, 

Republica Georgia, Republica Ucraina, Republica Kârgâzstan, partea de nord a Ciprului, etc.) în domeniul 

planificării strategice a învățării pe tot parcursul vieții, a sistemului educațional și a învățământului profesional, 

inclusiv asigurarea calității, dezvoltarea curriculumului, studii antreprenoriale, formarea cadrelor didactice și 

servicii de carieră. 

 

Caracteristici instituționale din Estonia: TLMK 

Școala de mecanică Tallinn Lasnamäe (Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool – TLMK) este o școală profesională 

de stat fondată pe 1.09.1971. Aceasta formează muncitori competenți pentru întreprinderile de metal, 

automatizare, construcții și service auto într-un mediu modern de învățare și de lucru. 

Misiunea școlii: educație bună pentru toată lumea - un absolvent de școală competitiv pentru piața muncii! 

Obiectivul școlii este de a crea oportunități pentru elevi de a-și dezvolta cunoștințele, abilitățile, competențele 

și expertiza. Școala promovează, de asemenea, dezvoltarea și participarea socială a individului, învățarea pe 

tot parcursul vieții. Fiecare elev are dreptul la educație, în ciuda situației economice, a cunoștințelor și 

abilităților anterioare. 

Școala este certificată în conformitate cu standardul internațional de management al calității ISO 9001: 2008 

din 2005 și ISO 9001: 14001 începând cu primăvara anului 2012. Aceasta este singura școală din Estonia care 

este certificată în sfera de desfășurare a cursurilor de sudură și are, de asemenea, dreptul de a da certificate 

de sudură în conformitate cu reglementările DVS 1191 și DVS 1192. 

TLMK oferă elevilor următoarele specializări: 

• Mecanica si prelucrarea metalelor 

• Electronică și automatizări 

• Construcții 

• Vehicule cu motor 

 

În TLMK există diferite categorii de învățământ profesional: 

• Învățământul secundar profesional (nivelul 4), pentru care cerința de admitere este  o educație de 

bază. Durata de studiu nominală este de cel puțin trei ani. După finalizarea școlii, elevii primesc 

certificat de absolvire a învățământului secundar profesional și certificat de calificare. 

• Învățământul profesional (nivelurile 3 și 4), pentru care cerința de admitere este o  educație de bază. 

Durata de studiu nominală este de un an la doi ani. După terminarea școlii, elevii primesc certificat de 

absolvire a învățământului profesional și certificat de calificare. 
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. 

• Învățământul profesional (nivelul 5) bazat pe școala secundară, pentru care cerința de admitere este  

absolvirea învățământului secundar profesional și experiență profesională. După terminarea școlii, 

elevii primesc certificat de absolvire a învățământului profesional (nivel 5) și certificat de calificare. 

• Învățământul profesional în gimnaziu și liceu, care durează cel puțin 15 săptămâni, iar după 

terminarea școlii elevii primesc certificatul de calificare. 

 

De asemenea, se organizează diferite cursuri de perfecționare pentru adulți. Grupurile țintă sunt, în principal, 

adulții care participă la cursul "Formarea profesională pentru adulți și ordinul învățământului de stat"; șomerii 

care sunt înregistrați la Biroul pentru indemnizații de șomaj și care au nevoie de un curs de perfecționare sau 

de recalificare pentru a deveni lucrători competitivi pe piața forței de muncă; lucrătorii care au fost trimiși la 

cursurile de perfecționare de către compania sau firma angajatore; persoanele care au nevoie de cunoștințe și 

abilități pentru a obține o nouă calificare. 

Curriculum-ul școlar se bazează pe curriculum-ul național, standarde profesionale și așteptările angajatorului. 

Curriculumul specifică obiectivele și sarcinile formării profesionale, rezultatele învățării obținute și legătura 

dintre calificările din Estonia. 

 

Caracteristici naționale din Germania 

 

Primary education 
As a rule, in the year in which children reach the age of six, they are obliged to attend primary school. All 
pupils in Germany enter the Grundschule which covers grades 1 to 4. In Berlin and Brandenburg, the 
Grundschule covers six grades.  
 

Transition from primary to secondary education 
The transition from the Grundschule (primary school) to one of the different lower secondary school types 
where pupils remain at least until the completion of their full-time compulsory education is dealt with 
differently depending on Land legislation. The vote of the school which the pupil is leaving is taken as a basis 
for the decision or as guidance in the decision regarding the pupil's future school career. This is accompanied 
by detailed consultations with parents. The final decision is taken either by the parents or the school or school 
supervisory authority. For certain school types, it is dependent on pupils demonstrating a certain level of 
ability and/or on the capacity available in the desired school. Standing Conference of the Ministers of 
Education and Cultural Affairs of the Länder (Kultusministerkonferenz, KMK) 
 
Secondary education 
The structure of the secondary school system (grades 5/7 to 12/13) in the Länder (federal states) is 
characterised by division into the various educational paths with their respective leaving certificates and 
qualifications for which different school types are responsible, namely 
• Hauptschule 
• Realschule 
• Gymnasium 
• Schularten mit mehreren Bildungsgängen 
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The Hauptschule, Realschule and Gymnasium are school types usually offering one course of education in 
which all teaching is channelled to a specific qualification. Schools offering more than one type of course of 
education bring two or three courses of education under one umbrella. They complement the original three-
tier system; in a number of Länder they have led to the abolition of the Hauptschule and Realschule. For pupils 
with special educational needs, additionally various types of special schools have been set up within the 
organisational framework of general and vocational education. Once pupils have completed compulsory 
schooling – generally when they reach the age of 15 – they move into upper secondary education. The type of 
school entered depends on the qualifications and entitlements obtained at the end of lower secondary 
education. The range of courses on offer includes full-time general education and vocational schools, as well 
as vocational education and training within the dual system. The majority of the Länder offer the following 
general education and vocational schools, with some forms specific to individual Länder: 
 

General education schools: 
• Gymnasium 
• Schularten mit drei Bildungsgängen and gymnasiale Oberstufe 
 
Vocational schools: 
• Berufsschule 
• Berufsfachschule 
• Fachoberschule 
• Berufsoberschule 
• Berufliches Gymnasium 
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https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesen-engl-pdfs/dossier_en_ebook.pdf 

 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Eurydice/Bildungswesen-engl-pdfs/dossier_en_ebook.pdf
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The German Vocational Training System 

The German vocational education and training system, known as the dual training scheme, is recognized 
worldwide due to its combination of theory and training embedded in a real-life work environment. The dual 
system is firmly established in the German education system. The main characteristic of the dual system is 
cooperation between for the most part small and medium sized companies, on the one hand, and public 
vocational schools, on the other. This cooperation is regulated by law. The German dual system offers an 
excellent approach to skill development, covering initial vocational education and training, further vocational 
education and training, careers, employability, occupational competence and identity. Thanks to the dual 
system, Germany enjoys low youth unemployment and high level skills. In Germany, about 50 percent of all 
school-leavers undergo vocational training provided by companies which consider the dual system the best 
way to acquire skilled staff. 

Continuous updating of training regulations 

There are currently around 330 officially recognized training occupations. Employer organizations and trade 
unions are the drivers when it comes to updating and creating new training regulations and occupational 
profiles or modernizing further training regulations. 

As a result, training, testing and certificates are standardized in all industries throughout the country. This 
assures that all apprentices receive the same training regardless of region and company. Moreover, employers 
trust in these certificates as they express what an individual knows and is able to do. 

Best form of recruitment for companies 

Businesses that take part in the dual training scheme consider vocational training to be the best form of 
personnel recruitment. Training companies do not only save on recruitment costs but also avoid the latent risk 
of hiring the wrong employee for the job. Investments in first-class training are a key factor for success in an 
increasingly competitive world. 

The main benefit for apprentices, in turn, is that they receive market-relevant training that improves their 
chances on the labour market as it responds to the challenge of constantly updating and upgrading skills due 
to innovations in the digital age while simultaneously broadening their social and democratic participation. 

https://www.bmbf.de/en/the-german-vocational-training-system-2129.html 

 

Framework curricula for vocational training  

For teaching in vocational schools, for every recognised training occupation in the dual system a framework 

curriculum is drawn up. The Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the 

Länder (Kultusministerkonferenz, KMK) Länder experts develop the framework curriculum for the vocational-

school aspect of training. The curricula of the full-time vocational schools are developed by the Ministries of 

Education of the 16 Länder (federal states) of Germany. Generally in the framework curricula there is reffered 

to importance of communication skills and the importance of action-orientated learning. In most of the 

framework curricula there are no explicit specifications for reading and writing support. 

http://www.cedefop.europa.eu/files/5173_en.pdf 

https://www.bmbf.de/en/the-german-vocational-training-system-2129.html
http://www.cedefop.europa.eu/files/5173_en.pdf
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Caracteristici instituționale din Germania: BBS Wirtschaft 1 

BBS Wirtschaft 1 este un colegiu profesional care oferă o gamă largă de cursuri profesionale și cursuri 

superioare comerciale. În 2016, colegiul avea în jur de 2.000 de elevi și 75 de cadre didactice. 

 

Aproximativ 1.450 dintre elevi sunt ucenici de tip tradițional angajați de partenerii noștri din cadrul 

învățământului dual. Specializarea lor include practică în cadrul companiilor și le permite să câștige experiență, 

ceea ce este vital pentru succesul ulterior pe piața forței de muncă. BBS Wirtschaft 1 oferă specializări 

economice în industrie, finanțe, birotică, logistică, drept, asigurări, imobiliare, media, taxe și impozite, 

informatică și securitate. 

 

Cu aproape 300 de elevi în prezent, învățământul de nivel A reprezintă o parte foarte importantă a colegiului. 

Începând din 2008, BBS Wirtschaft 1 a participat la un experiment pentru școlile profesionale din Renania-

Palatinat, care oferă elevilor cursuri de afaceri bilingve pe post de cursuri de nivel A cu examen final bilingv. 

Acest program a fost creat pentru a îmbunătăți abilitățile lingvistice ale elevilor, lucru esențial pentru 

dobândirea unui viitor loc de muncă în domeniul afacerilor și, pentru a spori astfel șansele elevilor noștri pe 

piața muncii. Începând cu luna august 2013, BBS Wirtschaft 1 este acreditată și, începând cu anul 2016, este 

re-aacreditată să acorde Diplomă Europeană de Bacalaureat pentru Afaceri (EBBD) absolvenților nivelurilor A 

bilingve dacă îndeplinesc anumite criterii (pe lângă curriculumul CLIL și EBBD acest lucru înseamnă în special 

simulări, competențe interculturale, limba engleză la nivel B 2, limba spaniolă sau franceză la nivel B 1 și cel 

puțin 4 săptămâni de practică în străinătate - pentru mai multe informații, consultați: 

http://www.eurobacdiploma.de/de/startseite/). Obiectivele principale ale EBBD sunt de a permite elevilor să 

studieze, să lucreze și să trăiască în Europa. 

Din anul 2015 oferim o calificare europeană suplimentară pentru ucenicii noștri cu specializarea asistenți de 

management industrial, numită "funcționari europeni". Programul este conceput pentru a asigura calificarea 

internațională și interculturală: ucenicii participă la cursuri suplimentare despre procedurile internaționale de 

afaceri (cum ar fi marketingul internațional, elementele de bază ale comerțului internațional și  ale 

contractelor, legea contractelor de vânzare internațională, documentele de expediere și tranzacțiile de plată în 

străinătate) și dobândesc următoarele certificate: ECDL, certificate de competență în limbi străine (limba 

engleză- certificat KMK) (cel puțin B1, de dorit B2) și franceză (DELF) sau spaniolă (TELC) (cel puțin A2). De 

asemenea, sunt obligați să participe la un stagiu de formare de 3 săptămâni în străinătate. 

 

Ca partener în cadrul învățământului dual, colegiul nostru are legături strânse cu camerele de comerț și 

companiile locale, incluzând de ex. Global Player BASF. BBS Wirtschaft 1, Ludwigshafen, are și o strânsă 

colaborare cu universitatea locală de științe aplicate. 

 

Caracteristici instituționale din Germania: Institutul Pedagogic din Renania-Palatinate (PL) 

Institutul Pedagogic din Renania-Palatinate ține de Ministerul Educației. El sprijină școlile și profesorii prin 

oferta extinsă și rețeaua de care dispune. Mai mult, PL oferă consiliere psihologică pedagogică și școlară și 

servicii IT. 

Institutul Pedagogic din Renania-Palatinate sprijină școlile ca partener prin oferta sa largă în rețea, care constă 

în 
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• profesionalizarea cadrelor didactice în ceea ce privește formarea continuă și procesul de educație, 

• prin producerea de concepte, materiale și publicații pentru resurse umane, instruirea și dezvoltarea școlară, 

• consiliere în cadrul sistemului de consiliere pedagogică, 

• consiliere psihologică școlară și sprijin în situații critice, 

• precum și prin ofertele sale de directori și inspectori școlari 

• și servicii IT. 

În fiecare an, se desfășoară aproximativ 5000 de evenimente și cursuri de formare diferite, la care participă în 

total 40.000 de persoane. 

 

Grupuri țintă 

Beneficiarii ofertelor Institutului Pedagogic sunt cadre didactice, specialiști în pedagogie, directori, 

supraveghetori școlari, consilieri, părinți și reprezentanți ai acestora, elevi și reprezentanți ai acestora. 

 

Aproape 290 de persoane sunt angajate la Institutul Pedagogic. În plus, sunt arondați mai mult de 100 de 

profesori cu un total de 860 de ore de detașare. 

 

 

Caracteristici naționale din Polonia 

The education system in Poland comprises pre-school institutions as well as primary, secondary and post-

secondary non-tertiary schools. In the light of the existing law, institutions of higher education form a separate 

higher education system. According to the reform since September 2017 there is no 3-year lower secondary 

school (gimnazjum) any more. There is 8-year primary school instead and after that 5-year secondary 

vocational education (technikum) or 4 year secondary general education (liceum ogólnokształcące) or 2-level 

basic vocational school [3+2 years] (szkoła branżowa). 

The education system in Poland is centrally managed by two institutions – the Ministry of National Education 

(general and vocational education) and the Ministry of Science and Higher Education (higher education). 

VET in Poland 

Significant changes were introduced in the system of vocational education and training in 2012 on the basis of 

the legislation adopted in 2011. The most important reason behind the reform was the need to improve the 

effectiveness and relevance of the VET system and to adjust it to better meet the needs of employers and the 

labour market. Occupations are now described in terms of qualifications.  

VET education in Poland: 

a) Initial vocational education and training: 
• secondary level vocational education (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) 
• Post-secondary (non-tertiary) level vocational education (szkoły policealne) 
• Tertiary level vocational education (studia zawodowe) 

b) Continuing vocational education and training for adults  
• Formal continuing vocational education and training 
• Non-formal continuing vocational education and training  
• Measures for job-seekers and those vulnerable to labour market exclusion  
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Secondary vocational education starts at the age of 15 (16), most vocational students complete their studies at 

the age of 19 or 20. Secondary schools and post-secondary schools are not compulsory and are administered 

by district (powiat) authorities. 

There are two types of VET schools in Poland: 

• 3- year basic vocational school for 16-19 years old students (zasadnicza szkoła zawodowa) completed with 
the school leaving certificate. In addition each student has the opportunity to pass the vocational exam  
confirming specified vocational qualifications (it is not obligatory). In this type of school each student has 
the apprenticeship two or three days each week. The core curriculum is the same as core curriculum for 
technical schools in the base range except for Polish and Maths. 

• 4-year technical upper-secondary school for 15 (16)- 19 (20) years old students (technikum) leading to the 
award of a vocational diploma upon passing examinations confirming vocational qualifications in a given 
occupation, and also offering the possibility of the award of the matriculation certificate upon passing the 
matriculation examination. Apart from the matriculation certificate, the student gets the diploma 
confirming vocational qualifications and the title of ‘technician …’ (i.e. IT technician).   
 

There is one type of VET schools as a part of post-secondary (non-tertiary) education in Poland: 

• Post-secondary non-tertiary schools (szkoła policealna), due to the type of qualifications they offer, are 
included in the Polish classification as part of secondary education. Post-secondary schools offer 
programmes lasting from 1 up to 2,5 years which are a follow-up to upper-secondary education. They 
enable students who have completed general upper-secondary education to acquire a diploma 
confirming vocational qualifications upon passing vocational examinations. In this type of schools 
students can also get the diploma confirming vocational qualifications and the title of ‘technician …’ (i.e. 
IT technician).   

 

 

The diagram taken from European Commission and shows the structure of the Polish education system 

 

Source of information: EURYDICE 2017-2018, https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/poland_en  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/poland_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/poland_en
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Curricula  

 

The main objective of vocational education is to prepare young people for entry into the labour market.  

The most important skills to be acquired by students include: 

1. reading: the ability to understand, use and reflectively process texts, including texts in the realm of 
culture, leading to the attainment of one’s own goals, 

2. individual development and active participation in social life; 
3. mathematical thinking: the ability to use mathematical tools in everyday life and to formulate 

conclusions based on mathematical thinking; 
4. scientific thinking: the ability to use scientific knowledge in order to identify and solve problems, and 

the ability to formulate conclusions based on empirical observation related to nature and society; 
5. communication skills in the mother tongue and in foreign languages, including both speaking and 

writing skills; 
6. the ability to use ICT effectively; 
7. the ability to search for, select and analyze information in a critical way; 
8. the ability to identify one’s own educational needs; 
9. teamwork skills. 

 

Teaching methods: Teachers can choose curricula and textbooks from the list approved for use in schools. 

They may also develop their own curricula, provided that they cover contents included in the Core Curriculum. 

Teachers may choose teaching methods adjusted to the age and abilities of learners and the specificity of the 

subject taught. 

Literacy in the curricula 

There is comprehensive literacy curriculum in early education. At the secondary level, literacy is targeted 

mainly in the language area (mother tongue, foreign languages). In other subject curricula (e.g.:  for 

administration technician, economists) it is mentioned that the students should be able to find relevant 

information on the Internet, read graphs, process data, read and write reports, interpret electrical diagrams 

and so on. All teachers can focus both on reading and writing comprehension during their lessons. However, 

for some professions reading and writing skills are essential while in others practical skills are more important 

(i.e. administration students as compared to those who specialize in IT. It is natural that students who are 

going to work as administrative staff in the future (i.e. as office clerks, secretary, lawyers etc.) are used to 

working with longer texts even on higher level (i.e. legal acts). They read and write much more that students 

who want to become photographers or IT specialists. This is reflected in curricula.  

 

 

Caracteristici instituționale din Polonia: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji este o instituție cu două componente: 
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 Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (RCRE-Centrul Regional de Dezvoltare Educațională) care este 

un centru de formare pentru profesori și 

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (PBW-Biblioteca pedagogică). 

 

RCRE este cel mai mare centru regional de formare a cadrelor didactice din provincia Opole. Există 20 

de formatori de cadre didactice care organizează și conduc ateliere, cursuri, conferințe, seminarii 

pentru profesorii și locuitorii din regiunea noastră. În fiecare an există aproximativ 500 de cursuri / 

ateliere la care au participat 5000 de profesori. Conferințele nu sunt doar regionale, ci și naționale și 

internaționale. Unele dintre ele se desfășoară la cererea Ministerului Educației, în special cele legate 

de schimbările în educație. 

De asemenea, conducem și proiecte educaționale destinate elevilor și profesorilor din învățământul 

primar și din învățământul profesional . 

Ca rezultat al acestor proiecte au fost create: 

• rețeaua de cooperare a școlilor profesionale moderne pentru schimb de experiență, 

• baza tuturor școlilor profesionale din provincia Opole și o platformă educațională pe care elevii și 

profesorii au participat la activități de învățare electronică legate de profesia studiată, Clubul 

directorilor din școlile profesionale în care directorii au posibilitatea de a face schimb de experiențe. 

RCRE organizează și desfășoară cursuri de calificare, ateliere de lucru în domeniul educației umaniste, STEM, 

TIC, educație profesională, limbi străine (în principiu engleză, germană), educație timpurie și educație 

preșcolară, educație pentru sănătate și promovarea sănătății și educație artistică. 

Există, de asemenea, laboratoare pentru elevii și profesorii din învățământul profesional, precum și un 

simulator de condus vehicule care contribuie la dezvoltarea și îmbunătățirea abilităților de conducere. 

Cu excepția atelierelor de lucru și a cursurilor de calificare, formatorii noștri merg în școli și țin cursuri de 

formare pentru profesori. Directorii școlilor primesc bani pentru dezvoltarea competențelor cadrelor 

didactice. Fiecare școală are posibilitatea de a organiza cursuri de formare. Directorul și profesorii aleg 

împreună tema și invită formatorii să conducă atelierul ales. Aceste cursuri se desfășoară în școală după-

amiaza și durează aproximativ 3 ore. Temele acestor cursuri sunt dedicate în principal metodologiei de 

predare, folosirea TIC în predare, dezvoltarea abilităților pedagogice. 

Pentru acest proiect Erasmus + am invitat școlile profesionale să coopereze cu noi. Zece școli au 

acceptat invitația noastră. Gama de profesii predate în aceste școli este foarte largă, prin urmare avem 

posibilitatea de a crea o mulțime de scenarii pentru diferite specializări. 

În aceste școli există clase profesionale și tehnice. Împreună cu profesorii am creat scenarii pentru 

chelneri, bucătari, recepționeri, vânzători, economiști, florari, tehnicieni pentru servicii turistice, 

mecanici. 

Pentru scenarii folosim propriile noastre texte, nu texte din manuale. 

 

 

Caracteristici instituționale din Polonia: CKU 

Suntem:o organizație non-profit, guvernamentală, formală un centru de educație pentru adulți cu vârste 

cuprinse între 15 și 16 ani (educația adulților este pentru cei care doresc să-și completeze studiile de nivel 

primar și gimnazial sau să dobândească noi calificări și abilități profesionale din motive profesionale sau 
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personale),un centru de educație și formare profesională (VET), o organizație cu 60 de ani de experiență în 

educație. 

 

Oferim:educație formală (sistematică, organizată),educație non-formală (cursuri de educație pentru adulți fără 

credite, programe sportive, conferințe, dezvoltare profesională continuă),educație informală (vizite la muzee, 

organizare de târguri și expoziții, sesiuni de lectură) 

 

Lucram pentru:tineret; adulți; persoane în vârstă; profesori; șomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de 

muncă și persoane vulnerabile la excluderea pe piața forței de muncă; grupuri dezavantajate; cei cu risc de 

excludere socială; voluntari; alții . 

 

Caracteristici instituționale, învățământ profesional în centrul nostru 

 

Școala noastră nu este obligatorie și este administrată de autoritățile districtuale(powiat). Educația oferită la 

centru este gratuită. Avem o structură complexă (figura 1) 

Figura 1. Structura CKU Sopot 

 

                                                                                                                                   

Sursă proprie. 

Oferim educație formală profesională sub formă de cursuri liceale și de lungă durată. 

Noi oferim: 

• învățământ postliceal (non-terțiar) (szkoła policealna) 

• educație și formare profesională continuă pentru adulți (szkoła policealna, Kwalifikacyjne Kursy 

Zawodowe) 

• dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice (în Centrul de Formare a Profesorilor din 

Sopot - unul dintre departamentele noastre) (szkolenia) 
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De obicei, există în fiecare an cel puțin o nouă clasă de profesii menționate mai jos. Fiecare profesie este 

finalizată în termen de 2 ani (4 semestre). Școala noastră actualizează oferta educațională conform nevoii de 

pe piața forței de muncă. Pe măsură ce unele profesii devin din ce în ce mai puțin căutate, ele dispar din oferta 

noastră constantă și oferim în schimb noi profesii. 

În momentul de față avem: 

• Tehnician contabil (Szkoła policealna: technik rachunkowości, KKZ: A.36. Prowadzenie 

rachunkowości + A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danych publicznych) 

• Tehnician informatician (szkoła policealna: tehnik informatyk) 

• Tehnician de grafică digitală (KKZ: Technik cyfrowych procesów graficznych) 

• Fotograf tehnician (KKZ: Fotograf) 

• Tehnician fototehnică (KKZ: Fototechnik) 

Programul de studii de doi ani conduce la diploma care confirmă calificarea profesională în domeniile 

menționate mai sus, eliberată de Consiliul Național - Consiliul Central de Examinare (Dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe w zawodzie ... wydany przez CKE). 

Avem elevi începând de la vârsta de 16+ ani. În prezent avem 278 de cursanți, tineri adulți în educația 

profesională formală. Obiectivul principal al serviciilor profesionale în cadrul organizației noastre este de a 

pregăti persoane pentru: 

• intrarea pe piața muncii sau schimbarea locului de muncă 

• actualizarea calificării și competențelor. 

 
Cele mai multe lecții sunt susținute prin e-learning. Oferim în principal cursuri de învățare mixtă în centrul 
nostru. Utilizăm platforme online deschise pentru a sprijini atât profesorii, cât și cursanții în procesul de 
predare-învățare: <http://moodlecku.pl/>. 
 
Acesta este principalul instrument de comunicare pentru profesori și cursanți, precum și resursele principale 
pentru lecții. Avem o bibliotecă virtuală pentru profesori , creată chiar de aceștia. Cursanții au acces la 
resursele proiectate special pentru ei. De asemenea, avem o bibliotecă tradițională cu acces gratuit pentru toți 
cursanții și angajații. 
 
Profesorii pot alege programele și manualele din lista aprobată pentru utilizare în centrul nostru. De 
asemenea, aceștia își pot dezvolta programe proprii, cu condiția să acopere conținutul inclus în curriculum-ul 
de bază. Profesorii pot alege metodele de predare adaptate vârstei și abilităților elevilor și specificului 
disciplinei predate. Avem câteva grupuri de lucru ale cadrelor didactice – câte un grup pentru fiecare arie 
tematică, adică un grup de lucru pentru cadrele didactice care le predau elevilor din domeniul fotografiei, un 
grup de cadre didactice care le predau elevilor informatică etc 
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Caracteristici naționale din România 

Education system 

The education system in Romania is regulated by the Ministry of National Education. The general legal 

framework for the organization, administration and operation of education is set by the Constitution through 

the Education Law (Law 1/ 2011). 

The pre-university Romanian educational system, as stated in the National Education Law (M.Of., 2011) and its 

subsequent amendments, is made up of the following levels: 

a. Early childhood education (0-6 years) consisting of pre-preschool (0-3 years) and preschool or 

kindergarten (3-6 years) 

b. Primary education which has 5 grades (6 – 10 years) 

c. Secondary education which consists of: 

C1. Lower secondary education: 4 grades (10 – 14 years) and ends with the national evaluation; 

C2. Upper secondary education, which might consist of either comprehensive education: 4 or 5 grades 

(14 – 18/19 years) or professional education: minimum 3 years. High-school education is organised in 

3 branches: theoretical, vocational (arts, theology, sports, military and teacher training) and 

technological (technical, services, natural resources and environment protection), and it consists of 2 

cycles: the inferior cycle of upper secondary (2 grades) and the superior cycle of upper secondary (2/ 3 

grades). Admission in upper secondary education is done by means of a computer-based system which 

takes into consideration the student’s results in the national evaluation, the average grade obtained in 

lower secondary education and the student’s ranked choices for specific upper secondary schools. 

Upper secondary comprehensive studies end with a final examination (Baccalaureate). Passing the 

Baccalaureate examination is a prerequisite for admission to higher education. Students who 

complete upper secondary education may take an additional ‘qualification examination’ (level 4 EQF).  

Students who complete the 10th grade including a practicum stage may take a ‘qualification 

examination’ (level 2 EQF or level 3 EQF). 

Compulsory education in Romania includes primary education, lower secondary education and the first years 

of the upper secondary education. Compulsory full-time education ends at the age of 18.  

The diagram taken from (European Commission/EACEA/Eurydice, 2016) and annotated by us shows the 

structure of the Romanian education system (figure 1). 

Figure 1. The structure of the Romanian Education system 2016/ 2017 
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Note: ISCED is the International Standard Classification of Education – a classification adopted by UNESCO 

General Conference 2011 and serves as an instrument to compile and present education statistics both 

nationally and internationally (UNESCO, 2012) 

Professional and technical education in Romania includes: professional education, technological upper 

secondary education and post-high-school non-tertiary education. Professional education may be organized in 

a dual system and combines professional training provided by a company with training offered by a school; in 

this situation, both the company and the school are responsible for the organization and implementation of 

the training. 

Curricula 

Framework plans for pre-university education, which include compulsory, elective and optional subjects, as 

well as the minimal and maximal number of classes and the school curricula, are established by the Ministry of 

National Education.  

The Romanian curriculum is competence-based. It covers early childhood, primary and secondary education, 

defining the common core provisions for all schools of the same type, as well as some elements that can be 

decided upon by each school. For the technological branch, the upper secondary curriculum includes the 

locally developed curriculum to be decided by the school in partnership with local businesses. The structure of 

each subject’s curriculum comprises: an introductory concept note, competences (general & specific / key 

competences & technical), values & attitudes, content, methodological suggestions, suggestions regarding 

assessment and evaluation. 

At the level of primary and secondary education, alternative textbooks are used; the teacher and the school 

decide on the textbook to be used. 

Literacy in the curricula 

Romania has a comprehensive literacy curriculum in pre-primary education. However, at the secondary level, 

literacy is targeted mainly in the Language and Communication subject area. As mentioned in the Literacy in 

Romania report (Garbe & Valtin, 2015), the Romanian curriculum includes the subject area Language and 

Communication but does not explicitly mention literacy skills across age groups and subjects.  

 

Literacy in the curricula of the technological branch of the secondary education 

In addition to the Language and Communication subject area, communication competences are mentioned in 

some curricula. 

In some specific disciplines, it is mentioned that they contribute to the development of communication skills – 

e.g. psychology, electrical engineering/ electrotechnics. In some other subject curricula (e.g.: mathematics, 

electrical equipment) it is mentioned that the students should be able to read graphs, to graphically process 

data, and especially the methodological suggestions section of the curriculum mentions some types of learning 

activities which may contribute to the development of literacy skills - e.g.: reading/ writing reports, finding 

relevant information on the Internet, interpret electrical diagrams/ circuitries.   
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Caracteristici instituționale din România: Colegiul Tehnic Energetic 

Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca, înființat în 1966, este o școală de stat, cu filieră tehnologică, profil 
tehnic care asigură pregătirea profesională ș i  tehnică a t ineri lor în domeniile electric – energetic – 
electronic și automatizări. 

Viziunea școlii reflectă preocupările noastre spre un cadru ajustat provocărilor unui nou timp și unei noi 
societăți prin creșterea eficienței interne a școlii, îmbunătățirea cadrului de colaborare între școală și 
comunitate, integrarea tinerilor în societate sau învățarea pe tot parcursul vieții. În școala noastră se 
promovează egalitatea șanselor, dialogul, spiritul de echipă, inițiativa, originalitatea. Școala se dorește a fi un 
garant al calitatii procesului de învatamânt și: 

 furnizează elevilor oportunități pentru acumularea de cunoștințe, abilități și experiențe care să le 
permită adaptarea la o societate în continuă schimbare. 

 dezvoltă elevilor abilităţi de limbă şi comunicare pentru a realiza înţelegerea estetică şi ştiinţifică, astfel 
încât să fie capabili să dezvolte idei, concepţii, probleme de esenţă. 

 încurajează elevii în dezvoltarea valorilor morale, referitoare la o conduită personală responsabilă, la 
grija şi atenţia faţă de ceilalţi, faţă de familie şi comunitate. 

 sensibilizează elevii pentru aprecierea şi protejarea mediului înconjurător, pentru a lupta împotriva 
poluării de orice fel. 

 găseşte cele mai adecvate forme, metode, procedee pentru valorificarea potenţialului tehnico-
aplicativ, în vederea educării elevilor în spiritul recunoaşterii şi preţuirii propriilor realizări pe plan 
şcolar şi în exterior. 

 formează, diversifică şi a adânceşte pregătirea tehnică în general, cea de specialitate în special. 

 dezvoltă conştiinţa spirituală, astfel încât aceştia să înţeleagă, să respecte, să aprecieze şi să beneficieze 
de pe urma diversităţii etnice. 

 creează cadrul în care elevii sunt încurajaţi să-şi dezvolte aptitudini de investigare, sunt încurajaţi să 
formuleze întrebări, să argumenteze raţional şi să urmeze aplicaţii pentru testarea fizicului şi 
intelectului. 
 

 
Specializări 

 
Pregătirea profesională se realizează prin: liceu tehnologic, școală profesională  și școala postliceală. 
 
Liceul are în derulare, învățământ de zi și seral, cu durata de 4 ani, cu clase de elevi având următoarele 
specializări: 

 Tehnician în instalații electrice 
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 Tehnician în automatizări 

 Tehnician electrotehnist 

 Tehnician energetician 

 Tehnician electromecanic 
 

Absolvenții de liceu tehnologic, nivel 4 de calificare vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de 
montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi reparare a instalațiilor electrice, a sistemelor de automatizare, a 
echipamentelor electrice și energetice. 
 
Școala profesională are durata de 3 ani, elevii obținâd nivel 3 de calificare în următoarele calificări: 

 Electrician exploatare joasă tensiune 

 Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice 

 Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsuratori în instalaţii energetice 

 Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice 
 

Absolvenții școlii profesionale vor fi capabili să: monteaze, pună în funcţiune, întreţină, repară instalaţii de 

circuite secundare (comandă, protecţie măsură, semnalizare, blocaj şi automatizare) aferente sistemului 

energetic, să exploateaze aparatele şi maşinile electrice din instalaţiile electrice de joasă tensiune. De 

asemenea realizează instalaţii electrice de iluminat interior şi exerior şi instalaţii electrice pentru alimentarea 

maşinilor electrice. 

 

Școala postliceală are durata de 1,5 ani, elevii obțin nivel 5 de calificare în următoarele specializări: 

 tehnician electronist echipamente de automatizare 

 maistru electrician, centrale, stații și rețele electrice 
Școala postliceală oferă atât formare teoretică, cât şi practică în domeniul producţiei de bunuri materiale, a 
serviciilor de profil si pentru întreţinerea şi repararea maşinilor şi utilajelor din diferite ramuri ale economiei. 
 

Prioritățile școlii 

Având la bază  principiile pe care se structurează sistemul naţional de învăţământ preuniversitar – principiul 
priorităţii educaţiei şi al educatiei centrate pe dezvoltarea competenţelor-cheie, principiul flexibilităţii 
organizaţionale şi informaţionale, cel al cooperării interinstituţionale la nivel local, regional, naţional şi 
internaţional, principiul descentralizării autorităţii educaţionale, al transparenţei, al promovării 
interculturalităţii  –pentru perioada 2013-2018, Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca şi-a fixat următoarele 
priorități/direcţii de acţiune: 
1. Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient 

 Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate 

 Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea unor 
rezultate bune la examenele naţionale. 

 Reducerea absenteismului şcolar, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenţei şi creşterea 
siguranţei elevilor 

 Pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi 
dezvoltare profesională 

2.Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii    

 Creşterea ponderii calificărilor in sectoarele prioritare spre cerinţele angajatorilor (piaţa forţei de 
munca) si in concordanta cu tendinţele de dezvoltare socio-economica a comunităţii 

 Dezvoltarea educației antreprenoriale prin dezvoltarea învățământului dual 
3. Dezvoltarea parteneriatului social 



Integrated Reading and Writing Support in Vocational Education Project (ReWrVET Project) 

________________________________________________________________________________________________ 

ReWrVET project was funded with support from the European Commission under Erasmus+. This document reflects the views only of the author,  

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

Project period: 01 09 2015-31 08 2018. Agreement VG-SPS-RP-15-36-013584.  

P
a

g
e

  
 3

0
 

 Realizarea de parteneriate și proiecte funcţionale cu agenţi economici, unităţi de învăţământ şi alte 
organizaţii parteneriale, pentru adaptarea ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii 

 Dotarea cu echipamente didactice şi modernizarea infrastructurii 

 Dezvoltarea de parteneriate cu instituții competente în domeniul prevenirii și combaterii corupției 
4. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi 

 Eficientizarea relaţiilor şcoală-familie prin implicarea părinţilor in viaţa şcolii 
5. Asigurarea transparenţei deciziilor şi îmbunătăţirea imaginii școlii, dezvoltarea de proiecte europene 

 Dezvoltarea relaţiilor şcoală-comunitatea locala, relaţii de parteneriat cu şcoli europene 

 Promovarea imaginii şcolii 
 

 

Caracteristici instituționale din România: Asociatia Lectura si Scrierea pentru Dezvoltarea 

Gandirii Critice Romania [ALSDGC] 

Asociatia Lectura si Scrierea pentru Dezvoltarea Gandirii Critice Romania [ALSDGC]este o organizație 

profesională, având ca membri peste 150 de cadre didactice (cadre didactice preuniversitare și universitare) și 

formatori de cadre didactice. Misiunea sa este de a contribui la dezvoltarea unei societăți democratice, prin 

promovarea abilităților de gândire critică, a cooperării, a autonomiei, a creativității și a responsabilității în 

toate formele de educație și prin sprijinirea formării și perfecționării diferitelor categorii socio-profesionale. 

ALSDGC România oferă formare continuă cadrelor didactice începând din 2002. Programul pilot de formare 

continuă a cadrelor didactice al organizației noastre este Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) și se 

desfășoară din 2002: 

• module specifice ale RWCT în cadrul programului de formare continuă a cadrelor didactice "Magister" (2002-

2006) - în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca; 

• programul acreditat de formare continuă a cadrelor didactice "Gândire critică. Învățare activă" (2006 - 2009) 

• programul reacreditat de formare continuă a cadrelor didactice "Gândire critică. Învățare activă" (2011 - 

2014). 

În asociația noastră există 15 formatori și, de obicei, formăm aproximativ 60 de profesori pe an. 

ALSDGC are o vastă experiență în formarea cadrelor didactice, organizarea și desfășurarea de evenimente de 

dezvoltare profesională pentru educatori, manageri școlari, lideri ai comunității, dezvoltarea abilităților 

părinților, mentorilor, tinerilor, inclusiv din grupurile defavorizate din punct de vedere social. De obicei oferim 

aproximativ 3 cursuri de formare / an și organizăm în jur de 6 ateliere / an. Formatorii noștri dezvoltă 

curriculum-ul cursurilor noastre de formare și, în unele cazuri, încorporăm elementele curriculare ale altor 

cursuri de pregătire care s-au bucurat de succes - de ex. elementele cursului de formare BaCuLit au fost 

încorporate într-unul din cursurile noastre de formare. 

Alte cursuri de formare continuă a profesorilor pe care le-am oferit sunt: CLIL prin CLIL (față-în-față și online), 

Formarea mentorilor, Mentorat pentru dezvoltare complexa, Cercetare și acțiune, Literație și conținut, 

Îmbunătățirea abilităților de lectură ale elevilor. 
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ALSDGC este membru fondator al consorțiului internațional "Reading and Writing for Critical Thinking" (RWCT 

IC) și al Federației Asociațiilor Europene a Literației (FELA), precum și al afiliatului național al Asociației 

Internaționale pentru Literație (ILA) și face, de asemenea, parte din Rețeaua europeană pentru politica de 

alfabetizare. 

 

Caracteristici instituționale din Elveția 

Statutul Elveției a fost diferit de statutul celorlalți parteneri datorită faptului că nici un elev și profesor din 

Elveția nu au fost implicați în proiect. Prin urmare, în acest raport nu vom descrie sistemul educațional 

elvețian. 

Caracteristici instituționale din Elveția:Universitatea de Științe Aplicate din Zurich, Școala 

de lingvistică aplicată, Centrul de competențe lingvistice 

Universitatea de Științe Aplicate din Zurich (ZHAW) este una dintre cele mai importante universități de științe 

aplicate din Elveția. Predarea, cercetarea, educația continuă și alte servicii sunt atât de natură științifică, cât și 

practică. Cercetarea de la ZHAW se concentrează asupra provocărilor sociale importante, cu accent în special 

pe energie și integrarea socială. Cu locații în Winterthur, Zurich și Wädenswil, ZHAW este ferm integrat în 

regiunea locală, colaborând în același timp cu parteneri internaționali. Există opt școli în universitate: 

lingvistică aplicată, psihologie aplicată, arhitectură, proiectare și inginerie civilă, sănătate, științe ale vieții și 

managementul facilităților, management și drept, asistență socială. 

Școala de Lingvistică Aplicată este singura de acest gen dintr-o universitate elvețiană de științe aplicate. Ea 

abordează chestiuni cheie în domeniile limbii, comunicării și mass-media și urmărește să contribuie la 

utilitatea pe care mediul de afaceri și societatea o pot obține din lingvistica aplicată. Aproape 200 de angajați 

lucrează în cele patru domenii de activitate ale școlii - aducând o gamă largă de aptitudini practice și științifice 

și experiență în domeniile predării, educației continue, cercetării și dezvoltării și consultanței. Cercetarea 

științifică solidă este baza învățământului pe care îl furnizează prin programele de studiu BA Limbi aplicate, BA 

Comunicare, Masterat Lingvistică aplicată și prin cursurile de formare continuă. Există trei departamente în 

Școala de Lingvistică Aplicată: Institutul de Studii Media Aplicate, Institutul de Traduceri și Interpretare și 

Centrul de Competențe Lingvistice. 

Centrul de Competență Lingvistică (LCC) este cea mai mare unitate a Școlii de Lingvistică Aplicată. Principala sa 

misiune este de a permite oamenilor să participe cu succes la viața socială prin integrarea lingvistică și 

culturală și să contribuie la o comunicare eficientă în contexte profesionale. 

Cercetarea la LCC studiază limbajul în contextele de predare și învățare, în societate și la locul de muncă. 

Descrie și analizează competențele lingvistice-comunicative, comunicarea profesională, specifică și 

interculturală, precum și discursurile și dezvoltă noi abordări metodologice pentru abordarea datelor 

lingvistice (digitale). Scopul este de a oferi soluții și răspunsuri pentru acțiunile și domeniile de lucru în care 

limba joacă un rol important. Cinci domenii de cercetare și de lucru sunt localizate la LCC: Lingvistică digitală, 

Germana ca limbă străină / ca a doua limbă, Interculturalitate și diversitate lingvistică, Competență lingvistică 

și dezvoltarea cunoașterii, Comunicare profesională și Transfer de cunoștințe. 

Cercetarea și domeniul de activitate din cadrul Germana ca limbă străină / ca a doua limbă, a cărui echipă 

participă la prezentul proiect, se axează pe întrebări privind dezvoltarea competențelor lingvistice, 
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comunicative și socio-culturale, care câștigă în importanță - atât pentru individ, cât și pentru societate - în 

contextul creșterii mobilității și migrației. Cercetarea pune accentul pe dezvoltarea și evaluarea conceptelor 

didactice din a doua limbă pentru promovarea alfabetizării în cadrul educației adulților și în educația și 

formarea profesională. 
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Capitolul 2. Cadrul “Abordarea integrată a citit-scrisului în formarea 

profesională”  

Introducere 

Ce urmărește Cadrul?  

Acest Cadru a fost elaborat de către specialiști din domeniul educației, formatori și cadre didactice din 
învățământul profesional și tehnic (VET). El are la bază constatări științifice și experiențe practice din domeniul 
VET. Cadrul explică principiile didactico-metodologice esențiale pentru implementarea cu succes a abordării 
integrate a citit-scrisului în educația și formarea tehnic-profesională. Prin urmare, sunt prezentate domeniile 
de abordare a lecturii și scrierii și, pornind de la acestea, avantajele abordării integrate a citit-scrisului. Acest 
document reprezintă baza teoretică a proiectului. Toate celelalte produse intelectuale ale proiectului se 
fundamentează pe prezentul Cadru. Acesta oferă perspectiva științifică de bază necesară pentru înțelegerea și 
implementarea eficientă a abordării integrate a citit-scrisului în VET. 

 

Cine ar putea folosi Cadrul? 

Cadrul a fost creat pentru experți din domeniul VET, formatori de cadre didactice și profesori care doresc să 
înțeleagă conceptele fundamentale ale proiectului, precum și factorii de succes ai abordării propuse.  

 

 

Cum se corelează Cadrul cu celelalte produse intelectuale ale proiectului? 

Prezentul produs intelectual reprezintă baza întregului proiect. Acesta oferă fundamentarea teoretică 
necesară, reunind conceptele cheie din domeniul vizat al citit-scrisului și relația dintre acestea. Produsul 
intelectual 4 (Ghid pentru proiectarea activităților de citit--scris în învățarea bazată pe scenarii în învățământul 
profesional și tehnic) oferă sfaturi practice pentru profesori pentru implementarea abordării didactice 
propuse. Cadrul și Ghidul sunt în strânsă legătură unul cu celălalt. Produsul intelectual 3 (Instrumente de 
analiză a nevoilor și de evaluare a competențelor de citit-scris) oferă instrumentarul pentru stabilirea nivelului 
de dezvoltare a competențelor de citit-scris ale elevilor, nivel de care, printre altele, profesorii trebuie să țină 
cont atunci când proiectează învățarea și dezvoltarea pe mai departe a acestor competențe. Produsul 
intelectual 5 (Materiale didactice bazate pe scenarii pentru dezvoltarea cititului și scrisului) reflectă o 
particularizare și contextualizare a dezvoltării competențelor de citit-scris în domeniile VET reprezentate în 
cadrul parteneriatului. Produsul intelectual 6 (Atelier pentru profesori: Abordarea integrată a citit-scrisului în 
formarea profesională) redă curriculumul unui program de formare continuă care urmărește să pregătească 
profesorii pentru abordarea integrată a citit-scrisului în contextul unor scenarii. Produsul intelectual 7 (Manual 
pentru abordarea integrată a citit-scrisului în învățământul profesional și tehnic ) reunește într-o versiune 
sintetică toate produsele intelectuale realizate în cadrul proiectului pentru a oferi un punct focal util pentru 
promovarea și implementarea dezvoltării integrate a competențelor de citit-scris în învățământul profesional 
și tehnic. 
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Observații generale 

Competențele de citit-scris (literație) reprezintă premise importante pentru participarea la viața profesională 
și socială, dar și pentru participarea activă și responsabilă la viața unei societăți democratice. Nivelul 
insuficient al acestor competențe este, de asemenea, cauza frecventă a părăsirii timpurii a școlii și a unui nivel 
modest de educație, care agravează inegalitatea șanselor, accentuând sărăcia și excluderea socială. 

Care sunt opțiunile pentru profesorii din învățământul profesional și tehnic (VET) de a oferi sprijin pentru 
dezvoltarea citit-scrisului într-o manieră integrată, sustenabilă și care să țină cont de procesul de dezvoltare a 
acestor competențe? În acest context, integrarea înseamnă dezvoltarea competențelor de citit-scris în timpul 
parcurgerii conținuturilor specifice pregătirii profesionale. Sustenabil se referă la faptul că elevul învață să 
aplice strategiile de citit-scris în mod independent și după încheierea formării sale profesionale. 

Aceste demersuri la îndemâna cadrelor didactice din VET, fundamentate în documentul de față, necesită 
cunoștințe de bază despre dezvoltarea competențelor de citit-scris.  

Abordările promovate în acest cadru vizează cadrele didactice care nu predau limbă și literatură, ajutându-i să-
și îmbogățească repertoriul didactic cu strategii de dezvoltare a cititscrisului prin aplicarea lor integrată în 
cadrul unor scenarii, sprijinind astfel elevii în dezvoltarea profesională și lingvistică. Abordarea bazată pe 
scenarii este fundamentală pentru implementarea cadrului la clasă. Un scenariu este o descriere a unei situații 
din viața reală sau profesională, care ghidează pregătirea profesională și dezvoltarea competențelor de 
literație. Elevii abordează scenariul într-o manieră activă, folosindu-se de activități de citire și scriere pentru a 
rezolva probleme specifice profesiei pentru care se pregătesc. 

Într-un context comune, obișnuite de învățare în care elevii au de lecturat un text, ei se așteaptă ca cititul 
propriu-zis să fie urmat de solicitarea de a răspunde la întrebări referitoare la conținutul textului citit. Aspecte 
importante, precum înțelegerea coerenței globale a unui text sau abordarea lecturii (motivația pentru a 
parcurge textul), sunt, prin urmare, deseori ignorate.  

Un aspect important în cadrul acestui proiect privind dezvoltarea citit-scrisului este acela că profesorii 
reprezintă grupul țintă primar. Deoarece nu este o așteptare realistă ca doar profesorii de limbă și literatură 
(referindu-ne aici la limba și literatura limbii de predare) să dezvolte competențe de citit-scris, mai ales cele 
specifice disciplinelor tehnice, grupul țintă al proiectului este constituit din cadrele didactice care predau alte 
discipline decât cele din aria curriculară Limbă și comunicare. Desigur, această abordare implică și riscuri, în 
special privind modul în care cadrele didactice pot fi motivate și pregătite să contribuie concret la dezvoltarea 
competențelor de literație ale elevilor. Când veți examina materialele didactice create pe baza acestui cadru, 
veți constata că accentul cade asupra disciplinei, iar cititul și scrisul sunt vehiculele care ajută la stimularea 
proceselor cognitive și extinderea și aprofundarea cunoștințelor specifice pregătirii profesionale. Profesorul 
care nu predă limbă și literatură rămâne în continuare expert în domeniul disciplinei sale și nu devine 
asistentul profesorului de limbă. 
Cadrul de față este produsul rezultat colaborării tuturor partenerilor proiectului. El a fost testat, evaluat și 
revizuit în cadrul lecțiilor predate la școlile profesionale din țările participante. Scopul acestui cadru este de a 
oferi un sprijin structurat pentru abordarea integrată a citit-scrisului în învățământul profesional și 
tehnic. Contextele parțial diferite din sistemele de învățământ ale țărilor partenere au impus ca acest Cadru să 
fie abordat cu o anumită flexibilitate în proiectarea învățării, însă elementele sale definitorii conduc la o 
structură clar recognoscibilă, conceptul Cadrului aflându-se la baza tuturor celorlalte produse ale proiectului. 
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Principii didactico-metodologice 

Pentru implementarea cu succes a abordărilor noi în școală și pentru susținerea proceselor de învățare trebuie 
luate în considerare anumite principii didactico-metodologice de căpătâi. Principiile prezentate nu au însă 
mereu o legătură directă sau exclusivă cu sprijinul învățării pentru dezvoltarea competențelor de cititscris. S-a 
demonstrat că inovările la clasă eșuează deseori deoarece astfel de principii didactico-metodologice esențiale 
sunt neglijate. Pe de altă parte, simpla luare la cunoștință a acestor principii nu este suficientă; ele trebuie 
respectate în procesul de predare și în formarea continuă (a se vedea și produsul intelectual 4: Ghid pentru 
proiectarea activităților de citit--scris în învățarea bazată pe scenarii în învățământul profesional și tehnic). 

Eșafodaj/sprijin (Scaffolding) 

Eșafodajul (Gibbons, 2015) se referă la susținerea procesului de învățare cu ajutorul unor instrumente și 
demersuri specifice. Acestea includ materiale, structuri, instrucțiuni și sarcini de stimulare a gândirii. Formele 
de sprijin sunt utilizate o perioadă limitată de timp, scopul fiind demontarea treptată a activităților de 
eșafodaj/ sprijin până la momentul în care elevul poate îndeplini sarcina de lucru în mod independent. 

Fiecare elev are capacitatea de a rezolva probleme la un anumit nivel fără ajutor. În cazul în care elevului i se 
oferă sprijin și i se explică scopul educațional al acestuia, cresc șansele ca el să avanseze la nivelul următor. 
Această perspectivă corespunde teoriei lui Vygotski privind zona proximei dezvoltări. Scopul eșafodajului este 
de a construi o punte între ceea ce elevii pot face singuri și ceea ce pot face doar cu sprijin. Utilizarea 
activităților de sprijin este un criteriu esențial pentru succes mai ales dacă ținem cont de procesualitatea  
dezvoltării competențelor de citit-scris. Eșafodajul joacă astfel un rol decisiv în implementarea cu succes a 
Cadrului în cazul elevilor care vin în grupul de învățare cu un bagaj de cunoștințe și experiențe anterioare 
eterogene, din medii culturale diferite. 

Eșafodajul nu reprezintă o categorie independentă de principii didactico-metodologice; toate abordările care 
urmăresc să ajute elevii să devină treptat autonomi pot fi considerate tehnici de eșafodaj. De exemplu, avem 
următoarea strategie de lectură: elevii trebuie să demonstreze înțelegerea ideii principale din anumite 
paragrafe potrivind subtitluri date cu diferitele paragrafe din text. De îndată ce un elev poate face cu ușurință 
acest lucru, el ar trebui să înceapă să formuleze singur subtitluri pentru paragrafe într-un alt text. În acest fel, 
sprijinul acordat este redus treptat, permițând elevilor să își dezvolte competențe. 

În contextul prezentului Cadru, lectura este privită ca eșafodaj, demers de susținere pentru dezvoltarea 
scrisului, iar scrisul ca demers de susținere pentru dezvoltarea comprehensiunii textului citit. Cele două se 
susțin reciproc. Această abordare este explicată mai detaliat în capitolele de mai jos. 

 

Strategii cognitive și metacognitive 

O strategie cognitivă de învățare presupune o analiză a materialelor de învățare pentru a se realiza progres în 
învățare (Kaiser 2015). Aceste strategii sunt folosite pentru obținerea, procesarea și stocarea informațiilor 
(Wild & Klein-Allermann, 1995). Strategiile cognitive sunt folosite atunci când citim un text sau suntem expuși 
la idei noi; ele pot fi împărțite în strategii de organizare a conținutului ideatic și strategii de aprofundare. 

Strategiile de organizare sunt folosite pentru a transpune textele într-o formă mai ușor de gestionat. De 
exemplu: identificarea ideilor principale din text, scrierea rezumatelor, realizarea unor schițe, crearea de 
tabele, diagrame și grafice. 
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Strategiile de aprofundare sunt utilizate atunci când noile cunoștințe trebuie integrate în ansamblul 
cunoștințelor existente anterior contactului cu conținutul ideatic nou. De exemplu: stabilirea de conexiuni 
între noile cunoștințe și experiențele personale, elucidarea exemplelor concrete și identificarea relevanței 
practice a noilor cunoștințe. 

Strategiile cognitive de învățare nu se exclud reciproc în procesul de învățare specific. Ele pot fi combinate în 
funcție de comportamentul individual în cursul procesului de învățare și de particularitățile situației de 
învățare. 

Metacogniția este „gândirea despre gândire": ea controlează sau sprijină procesele cognitive de învățare. De 
exemplu, o strategie metacognitivă este să analizăm cu atenție natura informațiilor, să clarificăm ceea ce este 
deja cunoscut și ceea ce este nou. Apoi putem analiza care dintre strategiile cognitive cunoscute ar putea fi 
utile în procesarea informațiilor. Procesele metacognitive au fost grupate în trei categorii principale din punct 
de vedere strategic: proiectare, gestionare și evaluare (Kaiser 2015). Cercetările în domeniul citit-scrisului 
utilizează, de asemenea, aceste categorii de strategii, dar folosesc termeni diferiți pentru procese în mare 
măsură similare. 

 

Domeniul  Strategia Strategia Strategia 

Cercetări în domeniul 
cititului 

Înainte de citire În timpul citirii După citire 

Cercetări în domeniul 
scrisului 

Proiectare Schițare/ redactare  Revizuire 

Metacogniție Proiectare Gestionare/ 
monitorizare 

Evaluare  

Strategiile pentru domeniile definite  

 

Mai jos se află o explicație a strategiilor de proiectare, gestionare și evaluare a învățării, a cunoașterii. 
Explicațiile pentru cele trei categorii de strategii sunt transferabile și pentru domeniile cititului și scrisului. 

Proiectarea se bazează pe clarificarea imaginii de ansamblu a sarcinilor de învățare/ cunoaștere, la stabilirea 
propriilor obiective și pași de realizare a sarcinii. . Strategiile care se încadrează aici urmăresc înțelegerea 
contextului, a obiectivele urmărite și  stabilirea procesului care va fi parcurs pentru a realiza sarcina corect și a 
atinge obiectivele. Persoana cu abilități metacognitive – familiară cu tipurile de sarcini și cunoscând strategii 
care pot să conducă la succes – va alege un demers cu șanse mari de reușită.  

În ghidarea învățării, se folosesc strategii metacognitive care ajută la evidențierea dificultăților întâmpinate în 
cunoaștere („Ce mă împiedică să înțeleg/ rețin această informație? Cum aș putea să îmi ajustez demersul de 
învățare pentru a înțelege/ reține?” etc.), compararea informațiilor noi cu cele știute deja și stabilirea relației 
între conținuturile stăpânite/ informațiile existente și cele nou întâlnite, vizualizarea (crearea și analiza unor 
reprezentări mintale sau desene/ schițe), sintetizarea prin formularea unor subtitluri ale paragrafelor/ 
fragmentelor etc. Dacă strategiile cognitive nu sunt eficiente, „etajul” metacognitiv al gândirii persoanei cu 
competențe metacognitive le va ajusta. 

Evaluarea metacognitivă cântărește rezultatele obținute în urma demersurilor metacognitive și cognitive. În 
acest demers, verificăm dacă am reușit să atingem obiectivul propus, dacă rezultatul la care am ajuns este cel 
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așteptat, dacă sarcina a fost realizată eficient, dar și dacă am învățat ceva valoros pentru demersuri 
asemănătoare de învățare în viitor. 

Strategiile metacognitive sunt necesare pentru a conduce elevii spre autonomie și autoreglare în dezvoltarea 
citit-scrisului ca instrumente de cunoaștere. Elevii cu rezultate slabe la învățătură de regulă nu aplică strategii 
metacognitive, ceea ce le limitează posibilitatea de a-și dezvolta competențele de citit-scris. 

 

Întrebări pentru a reflecta 

Următoarele întrebări vă ajută să înțelegeți, să evidențiați și să reflectați la cele mai importante 

informații din Cadru. Veți găsi astfel de întrebări în capitolele cheie. 

• Ce înseamnă "eșafodaj"? 

• În ce mod "eșafodajul " corespunde unei acțiuni de rezolvare a problemelor din scenariu? 

• Ce pași de urmat descrie "modelul acțiunii complete"  (vezi pagina următoare) pentru rezolvarea 

problemelor? 

• Conform "eșafodajului", cum poate cititul să sprijine scrisul și scrisul să sprijine cititul? 

• Ce sunt strategiile cognitive și metacognitive? Pentru ce sunt folosite? 

• Ce rol joacă strategiile cognitive și metacognitive în contextul "abordării integrate a citit-scrisului"? 

 

Notă: se poate să fie utilă discutarea întrebărilor de mai sus împreună cu colegii. Luați în considerare 

și transferul cunoștințelor teoretice în practică. După implementarea abordării integrate a citit-

scrisului la clasă, reflectați împreună asupra avantajelor și dificultăților învățării bazate pe scenarii și 

examinați materialele didactice pe care le-ați dezvoltat. 
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Modelul acțiunii complete 

 

Modelul acțiunii complete e bazat pe conștientizarea faptului că învățarea se structurează conform etapelor 
unei acțiuni similare celei pe care elevii o desfășoară la locul de muncă ulterior sau în viața privată. Confruntați 
cu o nouă sarcină de lucru, elevii ar trebui în mod independent să adune informații, să planifice și să decidă 
asupra unei abordări potrivite, să o pună în aplicare, să-și controleze nivelul de performanță și să evalueze 
rezultatul cu un profesor/ coleg/ superior. În învățământul profesional, aceste etape servesc drept structură de 
urmat pentru elevi cu scopul de a finaliza acțiunea în mod autonom și de a dobândi astfel noi cunoștințe și 
abilități. 
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Învățarea bazată pe scenarii 

În general, un scenariu reprezintă descrierea unei situații care ar putea avea loc. În contextul acestui proiect, 
scenariul este o situație potențială care poate apărea la locul de muncă sau în viața personală a elevului și care 
necesită o acțiune din partea acestuia (rezolvarea unor probleme, întreprinderea unor acțiuni). Proiectându-se 
în această situație imaginară, dar realistă, elevul își fixează atenția asupra aspectelor de gestionat și inițiază un 
proces de gândire și acțiune.  

În abordarea învățării bazate pe scenarii care poate fi aplicată în diferite domenii ale educației și formării 
profesionale se poate recurge la metoda proiectului, metoda investigației, la studiu de caz, la simulare, la 
experimente, joc de rol etc. Așadar, învățarea bazată pe scenarii poate fi realizată printr-o varietate de 
metode, toate având anumite caracteristici în comun: 

• Sarcini cu un grad de autenticitate ridicat, de natură practică 

• Activizarea elevilor pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru în mod (cât mai) independent 

• Îmbinarea muncii în grup cu cea individuală pentru a dezvolta competențe de colaborare 

• Crearea unui material sau a unui produs specific ca rezultat al acțiunilor întreprinse în cursul procesului de 
învățare (cum ar fi o prezentare, un model, un  website, un eveniment, un spectacol etc.). Elevii folosesc 
materialul rezultat din munca lor ca bază pentru discuții și evaluare. 

• Cunoștințele anterioare sunt reactivate și se introduc noi informații 

• Profesorul devine facilitator al învățării în loc să fie un simplu prezentator al noilor informații  

• Învățarea are ca scop pregătirea pentru viitorul loc de muncă, dar dezvoltă și personalitatea elevilor 

• Se acordă atenție preocupărilor personale ale elevilor (învățare auto-dirijată, exploratorie) (Arnold 2001, 
147f, Jank & Meyer 1994, 355ff.). 

http://www.tvet-online.asia/issue/3/nurkholis-petrick 

În contextul educațional, scenariile – care subsumează o serie de sarcini pe care elevii trebuie să le distingă și 
să le formuleze pentru propriile demersuri – pot fi foarte eficiente pentru a spori motivația elevilor de a se 
angaja activ în învățare. Activitățile de citire și scriere vor avea un rol relevant în comunicarea specifică pe 
tema abordată. 

De exemplu: Sunteți dulgher și trebuie să construiți o masă pentru un client. Acesta va veni a doua zi la 
atelierul de tâmplărie pentru o primă discuție. Nu ați mai purtat niciodată un astfel de dialog cu clienții. Ca să 
vă pregătiți pentru această discuție, creați o listă cu întrebările pe care trebuie să le adresați clientului pentru a 
clarifica ce fel de masă și-ar dori să aibă. 

Deoarece în contextul acestui proiect ne concentrăm pe promovarea competențelor de citit- scris, scenariile 
propuse ar trebui să conțină activități de citire și scriere în vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru. Activitățile 
de citire și scriere se sprijină reciproc și conduc la o înțelegere mai profundă a sarcinilor, a textelor utilizate și 
la producerea unor texte scrise mai bune (lectură în sprijinul scrierii / scriere în sprijinul înțelegerii mai bune a 
celor citite). 

Scenariile – autentice sau cel puțin cu elemente realiste – trebuie să fie relevante pentru viața personală sau 
viitoarea viață profesională a elevilor. Ele trebuie să includă obiective relevante pentru conținuturile specifice 
disciplinei, dar și elemente de comunicare orală și scrisă relevante. Scenariul trebuie să fie semnificativ și 
realizabil, ar trebui să ofere elevilor posibilitatea de a se exprima și de a reflecta asupra propriei activități. 
Deseori, scenariile oferă oportunități de învățare prin colaborare și de feedback de la egal la egal. 
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Rolul profesorilor este diferit față de cel deținut într-un context de învățare marcat de prelegeri sau expunere 
orală. În contextul învățării bazate pe scenarii, profesorul este activatorul, cel care oferă elevilor sarcini 
stimulatoare, îi sprijină prin instrucțiuni directe și scaffolding (eșafodaj). Pentru mai multe informații despre 
abordarea bazată pe scenarii, a se vedea și Produsul intelectual 4(Ghid pentru proiectarea activităților de citit--
scris în învățarea bazată pe scenarii în învățământul profesional și tehnic) 

 

Tipuri de text 

Este important ca elevii să aibă cunoștințe despre varietatea tipurilor de text pe care le pot întâlni la școală - 
fie în manuale, fie în materiale de lectură autentice - sau în viața de zi cu zi. Aceste cunoștințe îi ajută să 
abordeze fiecare tip de text utilizând strategii adecvate de citire și înțelegere și le oferă, de asemenea, 
structuri pe care se pot baza atunci când trebuie să producă propriile texte, fie ele în scop școlar sau pentru 
viața cotidiană. 

Conform PISA 2018, „Tipurile de text descriu (…) diversitatea textelor acoperind o gamă largă de lecturi cu care 
elevii s-ar putea întâlni: descriere, narațiune, expunere, argumentare, instrucțiuni și tranzacții. Textele 
autentice de obicei opun rezistență categorisirii, deoarece acestea nu sunt în general scrise respectând reguli 
referitoare la redactarea unui anumit tip de text și au tendința de a transgresa categoriile. De exemplu, un 
capitol dintr-un manual ar putea include câteva definiții (expunere), câteva instrucțiuni despre cum se rezolvă 
anumite probleme (instrucțiuni), o scurtă istorisire a descoperirii soluției (narațiunea) și descrierile unor obiecte 
tipice implicate în soluție (descriere).” 

Pentru a aduna informații despre tipurile de text esențiale în tipurile de învățământ profesional și tehnic 
reprezentate în proiect, au fost chestionați atât profesorii, cât și elevii. Profesorii din cadrul proiectului au fost 
întrebați ce tipuri de text trebuie să citească și să scrie elevii prin virtutea meseriei pentru care se 
pregătesc. Din motive care au fost explicate în textul citat din PISA 2018 de mai sus, a fost dificil să se identifice 
toate tipurile de text relevante. Cu toate acestea, mai des menționate au fost trei tipuri de text utilizate mai 
ales în activități de citire : 

• Descrieri (în diverse variante: „descrieri și explicații ale ...", „descrierea proceselor", „texte 
descriptive") 
• Instrucțiuni (în diverse variante: „instrucțiuni de utilizare a unui echipament în condiții de siguranță", 
„fișă de documentare / tehnologică") 
• Acte juridice (în diverse variante: „texte de normative", „contracte") 

 
Se recomandă ca profesorii să utilizeze tipuri de text similare pentru scriere și citire, astfel încât elevii să-și 
poată dezvolta competențele de scriere pe baza expunerii repetate la citirea unui anumit tip de 
text. Îmbunătățirea abilităților de scriere  îmbunătățește nivelul de literație al elevilor din învățământul 
profesional și deschide noi direcții de specializare în cariera lor viitoare: de exemplu, dacă elevii citesc extensiv 
descrieri / instrucțiuni, ar putea să conceapă instrucțiuni scrise pentru propriile produse în la viitorul loc de 
muncă. 

O altă recomandare este ca profesorii să familiarizeze elevii cu tipuri de texte prin scenarii de predare mai 
sistematice, în care scrierea general-funcțională (CV-uri, scrisoare de motivație) să fie predată separat de 
genurile de comunicare (de exemplu, e-mailuri, pagini web) sau de genurile specifice disciplinei predate (de 
exemplu, instrucțiuni de utilizare). Importanța expunerii la tipurile de text literare (poezii, texte narative) 
trebuie evaluată corect. În cazul în care programa pretinde utilizarea de tipuri de texte literare, acestea pot fi 
folosite ca modalități de îmbunătățire a literației, ca exerciții de scris pentru a ajuta elevii să-și dezvolte 
competențele generale de scriere. 
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Există mai multe discrepanțe între ceea ce elevii trebuie să citească și să scrie și ceea ce aceștia citesc și scriu în 
realitate. Câteva tipuri de texte literare (de ex. cărți științifico-fantastice, versuri ale unor cântece) sunt 
menționate de elevi ca fiind interesante pentru a fi citite în clasă, însă acestea nu se află pe lista de lecturi 
recomandate în programă/ menționate de profesori. Diferența este și mai vizibilă în ceea ce privește textele 
care trebuie să fie produse în scris de elevi și care includ de ex. blog-uri / postări pe blog. 

Gama de răspunsuri din chestionar care indică dorințele pe care elevii le au privind tipurile de texte de citit și 
scris (după cum au fost raportate de profesori) au indicat un deficit motivațional major: elevii asociază 
motivația ridicată pentru lectură cu activități de lectură determinate de hobby-uri, motiv pentru care apar în 
listă tipuri de text de genul romane polițiste, reviste de tineret, postări pe Facebook / Twitter / Instagram. 

O recomandare care reiese din lista de texte menționate de profesori ca fiind atrăgătoare pentru elevi se 
referă la faptul că profesorii ar putea identifica și / sau concepe scenarii didactice în care aceste tipuri de text 
să joace un rol important. De exemplu, dacă elevilor le plac postările pe Facebook, profesorii ar putea să le 
ceară să posteze pe Facebook diverse teme de studiu din disciplină și să lanseze dezbateri pe aceste subiecte. 

O altă concluzie interesantă care poate fi transformată într-o recomandare pentru profesori este că elevii și-ar 
dori să aibă acces la mai multe materiale actualizate (de ex. materiale privind tehnologiile moderne), 
informații mai sofisticate (de ex. literatură de specialitate), demonstrând astfel motivația pentru auto-
perfecționare, informații bine structurate și concise. 

În același timp, există o impresie generală referitor la faptul că elevii  sunt copleșiți de activități (poate prea 
multe lecții tipice pentru învățământul profesional), sau că preferă activități de citire și scriere care se 
concentrează pe elementele esențiale, adică sunt concise, sau se concentrează doar pe informații relevante, 
adică numai materiale informative moderne, sau își doresc să aibă mai mult timp pentru activități extra-
curriculare de citire și scriere, cum ar fi poveștile sau postările pe bloguri. Profesorii ar putea încerca să 
echilibreze activitățile de lectură și scriere extrem de motivaționale și cerințele programei pentru învățământul 
profesional în cadrul orelor desfășurate, astfel încât dezvoltarea competențelor de scris-citit să sprijine într-
adevăr și să îmbunătățească formarea profesională a elevilor. 

Un alt tip de text care poate apărea frecvent în contextul învățământului profesional este raportul, redactarea 
de rapoarte aflându-se pe lista competențelor specifice urmărite. 

O tehnică reușită de familiarizare a elevilor cu tipurile de text este de a le cere să citească fragmente specifice 
(de ex. texte juridice autentice), de a analiza elementele specifice textului și de a încerca să scrie tipuri de text 
similare pe teme diferite. 

Pentru mai multe informații despre toate categoriile de tipuri de text PISA, consultați Anexa. 
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Întrebări pentru a reflecta 

• Ce este învățarea bazată pe scenarii? 

• Ce au în comun învățarea bazată pe scenarii și învățare bazată pe rezolvarea de probleme? 

• Ce conține un scenariu (a se vedea și modelul acțiunii complete)? 

• Ce implicații didactice are învățarea bazată pe scenarii? 

• Ce rol joacă sarcinile de citit și scris în contextul învățării bazate pe scenarii? 

• Ce este un tip de text? 

• De ce este important să cunoașteți tipurile de text în contextul "abordării integrate a citit-scrisului"? 

• Cum ar trebui să inter-relaționeze tipurile de text în ceea ce privește sarcinile de citit și scris? 

Notă: Pentru elevi, este foarte util să lucrați cu modele de tipuri de text. Acestea le oferă o înțelegere rapidă 

a diferitelor tipuri de text și îi ajută să își îmbunătățească rapid competența de scris. 

 

Modele conceptuale ale citirii și scrierii 

Pentru a aborda integrarea citit-scrisului, este util să luăm în considerare modelele conceptuale existente 
despre citire, respectiv despre scriere, pentru a analiza relația dintre cele două. 

Cele mai importante modele de citire și scriere vor fi descrise mai jos. Acestea arată ce cunoștințe și abilități 

emoționale-motivaționale, cognitive, lingvistice-comunicative sunt necesare atunci când citiți și scrieți texte. 

Modelele arată, de asemenea, că cititul și scrisul sunt procese complexe, care trec prin diferite faze procesuale 

(înainte, în timpul și după citit, respectiv înainte, în timpul și după scris). 

Pot fi trase concluzii privind competențele (de vocabular, de cunoașterea textului etc.) necesare pentru 

diferitele faze ale procesului de citit și scris în așa fel încât elevii să reușească să citească și să scrie texte; este 

oferită, de asemenea,o bază pentru înțelegerea strategiilor de citit și scris care le permit elevilor să înțeleagă și 

să scrie texte în mod independent. 

Modelul de scriere propus de Hayes (1996) 

Acest model a fost creat de Hayes & Flower în 1980 și revizuit de Hayes în 1996. Modelul prezintă procesele 
cognitive care ar trebui să reflecte natura recursivă a scrisului. Acesta poate fi împărțit în două medii: mediul 
definit de sarcina de lucru și mediul definit de particularitățile individuale ale scriitorului. 

Mediul sarcinii este influențat de mediul social și fizic. Individului i se circumscriu aspectele care definesc 
motivația (dimensiunea afectivă) și memoria de lucru, memoria pe termen lung și procesele cognitive 
(dimensiunea cognitivă). Din cauza receptivității sale limitate, memoria de lucru este văzută ca o strangulare, 
ceea ce are un efect deosebit asupra procesului de scriere și a vitezei de scriere. 

Flower și Hayes sperau ca acest model să conducă la o înțelegere mai clară a pașilor cheie din procesul de 
scriere și la identificarea unui tipar care se manifestă în acest proces. Ei sperau ca oamenii de știință să poată 
utiliza acest model pentru a găsi modalități eficiente de a instrui scriitori neexperimentați, astfel încât aceștia 
să poată utiliza procesul scrierii mai bine în învățare și astfel să-și dezvolte competențele de literație. 

Având o înțelegere mai clară a modului în care interacționează diferitele abilități cognitive în cursul procesului 
scrierii, în special rolul evaluării și al memoriei de lucru și a celei pe termen lung, este mult mai ușor să 
determinăm ce tipuri de instrucțiuni îi ajută pe scriitorii neexperimentați să-și dezvolte strategii de schițare și 
de revizuire eficiente și, prin urmare, o anumită fluiditate în scris. 
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Deși acest model comportă anumite limitări în privința aplicației la elaborarea Cadrului, el oferă totuși câteva 
explicații utile. 

 

  

Modelul Hayes & Flower (Versiunea din 1996) Referință: Anne Becker 

http://wac.colostate.edu/books/horning_revision/chapter3.pdf 

Modelul multi-nivel al lui Rosebrock & Nix  

Modelul multi-nivel al lui Rosebrock & Nix pentru proiectarea proceselor de învățare la clasă numește diferite 
dimensiuni ale lecturii - măsurabile la nivelul procesului de lectură specific (nivelul procesului cognitiv), dar și 
la nivelurile individului/ subiectului și social. Potrivit lui Rosebrock & Nix, procesul de citire se compune din trei 
niveluri. Modelul concentric descrie dimensiuni temporale simultane pe aceeași ierarhie în timpul procesului 
de lectură și clarifică la ce nivel trebuie realizată în mod sistematic dezvoltarea competențelor de lectură. 

Nivelul proceselor cognitive este plasat pe cercul din interior. La nivelul proceselor cognitive are loc legarea 
literelor și cuvintelor, precum și înţelegerea contextului prin intermediul cunoştinţelor de limbă și a celor 
despre lume.  

http://wac.colostate.edu/books/horning_revision/chapter3.pdf
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La cititorii competenți, aceste procese sunt automatizate, însă cititorii mai puţin experimentați au nevoie de 
încurajare la acest nivel. La nivelul proceselor cognitive are loc comprehensiunea celor citite.  

Cititorul dobândește sensuri coerente în timpul lecturii. Își formează o idee despre ce se menționează în text, 
care este tema și conţinutul textului. Recurge la cunoştinţele sale despre modele cunoscute de texte pentru a 
categorisi textul în așa-numite super-structuri.    

La nivelul subiectului, în cercul de la mijloc, pe lângă aspectele motivaționale (nivelul de implicare în text), 
există mai multe componente. Acestea includ, pe lângă cunoştinţe despre lume/ expertiză și reflecția 
cititorului, participarea interiorizată, ceea ce înseamnă relaţia dintre text, pe de o parte, iar pe de altă parte, 
experiența de viață, interesele și năzuințele cititorului. Conceptul de sine al cititorului – imaginea proprie 
pozitivă sau negativă – are de asemenea o influență puternică asupra motivației de a citi. 
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Modelul multi-nivel al lui Rosebrock & Nix 
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Cercul extern descrie nivelul social al procesului de citire. Comunicarea - ce urmează cititului, despre text – în 
diverse grupuri, în familie, la școală sau între prieteni, oferă ocazii de intensificare a comprehensiunii textului; 
pe de altă parte, oferă motivație pentru a citi pe mai departe.   

Integrarea citit-scrisului 

Transferând câmpurile modelului de scriere Hayes & Flowers pe nivelurile modelului lui Rosebrock & Nix (vezi 
pagina următoare), se conturează ariile de dezvoltare a competențelor de scriere, care cel mai probabil pot fi 
folosite în mod similar și pentru dezvoltarea cititului. Pentru a evidenția relația dintre citire și scriere, zonele 
similare sunt marcate cu aceeași culoare. Factori precum fluența, strategiile, autoreglarea, cunoașterea, 
conceptul de sine și mediul social sunt importante atât pentru citire, cât și pentru scriere. 

 

Philipp (2015) 
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Referință: Afra Sturm et al. Schreibförderung an QUIMS-Schulen 

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturel

le_schulen_quims/handlungsfelder/foerderung_der_sprache/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloa

ditems/7_1370509413622.spooler.download.1370508383103.pdf/schreibfoerderung_an_quimsschulen_gutac

hten.pdf 

 

Întrebări pentru a reflecta 

• Ce cunoștințe și abilități ia în considerare modelul lui Hayes (1996) atunci când scrii texte? 

• Care factori și abilități sunt esențiale pentru citirea textelor în conformitate cu modelul multi-nivel al 

Rosebrock & Nix (2008)? 

• În funcție de ambele modele, ce cunoștințe și abilități stau la baza citirii și scrierii textelor? 

• Ce concluzii se pot trage din cele două modele pentru conceptul de "suport integrat de citire și scriere"? 

• În ce măsură sunt modelele didactice utile pentru promovarea literației în clasă? 
 

 

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturelle_schulen_quims/handlungsfelder/foerderung_der_sprache/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/7_1370509413622.spooler.download.1370508383103.pdf/schreibfoerderung_an_quimsschulen_gutachten.pdf
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturelle_schulen_quims/handlungsfelder/foerderung_der_sprache/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/7_1370509413622.spooler.download.1370508383103.pdf/schreibfoerderung_an_quimsschulen_gutachten.pdf
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturelle_schulen_quims/handlungsfelder/foerderung_der_sprache/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/7_1370509413622.spooler.download.1370508383103.pdf/schreibfoerderung_an_quimsschulen_gutachten.pdf
http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/qualitaet_multikulturelle_schulen_quims/handlungsfelder/foerderung_der_sprache/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/7_1370509413622.spooler.download.1370508383103.pdf/schreibfoerderung_an_quimsschulen_gutachten.pdf
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Promoting Literacy in Vocational Education and Training  

"Literația" în sens restrâns este înțeleasă ca abilitatea de a citi și scrie (Olson, 1996, 7, Europäische 

Kommission, 2018). În sens mai larg, înseamnă tot ceea ce permite oamenilor să participe la cultura lingvistică 

scrisă. Dezvoltarea literației în școlile tehnice este un domeniu care a început recent să atragă cercetări 

(Becker-Mrotzek et al., 2006; Efing, 2008). De fapt, se arată că citirea și scrierea sunt bazate pe aptitudini 

comune interdependente (de exemplu cunoștințe despre structura textului) și sugerează o promovare 

integrativă a abilităților de citire și scriere (Graham & Perin, 2007, Graham & Hebert, 2010). Cercetarea privind 

suportul integrat de lectură și scriere a arătat că există "dovezi importante pentru modul în care scrierea poate 

îmbunătăți lectura" și viceversa cum "lectura poate îmbunătăți scrierea" (ibid.) Acest proiect Erasmus, care 

lucrează pentru promovarea integrată a citirii și abilităților de scris în învățământul profesional, utilizând 

efectele de transfer între cele două competențe, vizează atingerea unui efect de învățare mai durabil, prin 

promovarea abilităților receptive și productive scrise. 

Pentru majoritatea elevilor din școlile tehnice, cititul și scrisul sunt provocări cognitive și lingvistice complexe 

pe care nu le pot face întotdeauna cu succes (Nodari, 2002, 11). Cerințele și convențiile formale ale limbajului 

și tipurilor de limbaj școlar sau profesional, precum și exprimarea ideilor în formă scrisă sunt solicitante pentru 

ei. Mai mult, elevii nu sunt prea motivați să se confrunte cu sarcini legate de scriere, deoarece au fost adesea 

scriitori fără succes în experiența lor educațională anterioară (Konstantinidou et al., 2016, 74). 

În plus, mulți elevi provin din familii cu un nivel modest de educație și / sau de migrație (ebd.). Adolescenții de 

origine imigrantă au crescut de obicei în medii multilingvistice folosind mai multe limbi simultan (în familie, în 

școală etc.). În educația pentru literație din cadrul școlilor tehnice, diversitatea mediilor lingvistice ale elevilor 

nu este suficient luată în considerare. Pentru a rezolva această discrepanță, sunt necesare concepte ce 

promovează abilitățile de literație care să răspundă cerințelor eterogene ale elevilor din școlile tehnice (ibid.). 

Acest capitol descrie abordarea învățării scrisului, care este potrivită pentru a face față mediilor eterogene 

sociale și lingvistice ale elevilor. 

 

Lectura 

În capitolul următor sunt prezentate cele mai importante abordări ale înțelegerii textului și ale strategiilor de 
citire. 

Lectura eficientă este un proces complex de rezolvare de probleme. Cititorii trebuie să înțeleagă nu doar 
sensul cuvintelor și propozițiilor pe care le văd, ci și ideile și cunoștințele pe care le pun în legătură cu acestea 
(Schoenbach et al, 1999). În calitate de cititori, generăm un înțeles al textului bazându-ne pe cunoștințe 
anterioare și pe o serie de indicii socio-culturale. Cititorii competenți parcurg diverse procese pentru a localiza 
informații, a-și monitoriza și a-și construi înțelegerea și pentru a evalua critic relevanța și validitatea 
informațiilor pe care le întâlnesc. Aceste procese și strategiile cititorilor variază în funcție de context și scop, 
deoarece se interacționează cu mai multe tipuri de texte.  

În învățarea bazată pe scenarii, elevii citesc extensiv cu scopul de a rezolva o problemă reală legată de viața 
profesională sau personală. Ei trebuie să folosească, să înțeleagă, să evalueze, să se implice și să reflecteze 
asupra textelor pentru a-și atinge scopul de a rezolva problema prezentată în scenariu. Pentru a face acest 
lucru, ei trebuie să facă apel la „o gamă largă de competențe cognitive și lingvistice, de la decodificarea de 
bază la cunoașterea cuvintelor, a convențiilor gramaticale și structurilor lingvistice și textuale mai ample 
pentru înțelegerea și integrarea sensului textului în ansamblul cunoștințelor existente despre lume." (OCDE, 
2016, p. 11) 
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Cu mai bine de 20 de ani în urmă, Pressley și Afflerbach (citați în Pressley & Gaskins, 2006) au trecut în revistă 
constatările cercetărilor existente la momentul respectiv și pe baza lor au definit ce fac cititorii strategici 
experimentați  înainte, în timpul și după citire. Chiar înainte de a începe să citească un text, acești cititori își 
stabilesc un scop, evaluează textul în termeni de lungime, structură și relevanță pentru scopul pe care îl au în 
vedere, decid dacă trebuie să citească textul în întregime sau doar părți din el, și, în linii mari, anticipează o 
parte din ideea pe care urmează să o întâlnească în text. În timpul citirii propriu-zise, având în vedere scopul și 
cunoștințele lor, cititorii strategici pot pe alocuri trece mai rapid peste anumite părți ale textului, dar la fel pot 
încetini și reciti pasaje în care întâlnesc idei noi sau specificații care îi interesează, marchează părțile esențiale, 
notează lucruri pe care să și le amintească ulterior și leagă aceste idei de ceea ce știau, interpretându-le prin 
prisma cunoștințelor anterioare, verificându-le coerența și „traducându-le” pentru a se potrivi acestor 
referințe, realizând implicațiile acestor idei, identificând asumpții, prejudecăți și eventuale inconsecvențe ale 
autorilor. În plus, ei devin conștienți de cadrul evolutiv al înțelegerii, de trăsăturile textului care ușurează sau 
îngreunează lectura, implicându-se într-o conversație mintală cu autorul, planificând să citească despre unele 
idei și din alte surse. După ce au citit, cititorii strategici buni revizuiesc semnele și notele marcate pe text (ori 
pun textul deoparte ca nedemn de mai multă atenție), își pun întrebări, iau decizii cu privire la ce vor face în 
continuare cu ideile învățate, își reorganizează reprezentările mintale despre conceptele întâlnite și, de ce nu, 
îi implică și pe alții într-o conversație despre acele idei sau vin cu un răspuns propriu în scris. 

Cititorii adolescenți experimentați, cei care citesc texte critic și profund, au câteva caracteristici cheie în comun 
(Baumann & Duffy, 1997, citat în Schoenbach et al, 1999): sunt implicați cognitiv și motivați să citească și să 
învețe din cele citite, sunt activi social în relație cu sarcinile de lectură și strategici în monitorizarea proceselor 
interactive care ajută la înțelegere (prin stabilirea de obiective de lectură, prin conștientizarea faptului că 
urmează interpretarea inerentă a textului și prin utilizarea unor strategii utile de comprehensiune). Această 
implicare și caracteristicile descrise mai sus pot fi susținute prin utilizarea învățării bazate pe scenarii. 

Pe de altă parte, „adolescenții pot avea dificultăți de abordare a textului din mai multe motive, inclusiv 
probleme legate de a) cunoașterea vocabularului, b) cunoașterea generală a subiectului și structurilor de text, 
c) stăpânirea strategiilor utile de folosit atunci când apar probleme de comprehensiune, sau d) abilități de 
monitorizare a înțelegerii propriilor lecturi" (Lee & Spratley, 2010, p. 2). Ei nu pot rezuma un pasaj simplu, nu 
pot folosi contextul pentru a deduce/ ghici sensul cuvintelor necunoscute și au dificultăți în a face 
raționamente bazate pe text. În plus, fluența scăzută limitează capacitatea multor cititori începători de a 
procesa eficient textul, compromițând înțelegerea de bază și inferențială (Cantrell et al., 2013, Flynn et al., 
2012, citată de Kim și colab., 2016). 

În ceea ce privește cititul pentru învățarea unor conținuturi și rezolvarea problemelor din viața reală în 
contextul învățării bazate pe scenarii, este foarte importantă conștientizarea metacognitivă a structurii textului 
(Dymock, 2005, Buehl, 2001), precum și utilizarea automatizată a unei varietăți de strategii de 
comprehensiune (Bloc și Duffy, 2008) și de abordare a vocabularului, mai ales pentru cei care învață într-o 
limbă străină/ ne-maternă (Asociația Internațională de Literație, 2017). 

 

Dezvoltarea gradului de conștientizare a structurii textului: familiarizarea elevilor cu 

cadrul textului 

Termenul de cadru al textului (Buehl, 2001) este folosit pentru a descrie un set de întrebări la care cititorii se 
așteaptă să găsească răspuns într-un anumit text. Cadrul conferă structură și coerență abordării textului, o 
modalitate de organizare a informațiilor și ideilor incluse în text. Cercetătorii au evidențiat șase cadre de text 
utilizate în mod obișnuit de autori pentru a organiza conținutul ideatic. În tabelul de mai jos, enumerăm 
cadrele de text specificând caracteristicile definitorii ale fiecăruia (întrebări majore care găsesc răspunsuri în 
respectivul tip de text) și metafore („mentalități”) pentru tipul de gândire în care se angajează autorul fiecărui 
tip de text. 
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# Cadrul textului Pe ce se concentrează textul/ obiectivul 
textului 

„Mentalitate”/ gândesc 
ca un … 

1 Cauză / efect De ce se întâmplă lucrurile; De ce sau 
cum funcționează / se întâmplă ceva 

Om de știință 

2 Concept / definiție Ce este sau cum arată ceva; Cum poate 
fi descris / clasificat 

Reporterul de știri 

3 Comparație / contrast Cum se aseamănă /se diferențiază 
lucrurile; avantaje/ dezavantaje;  

Cumpărător/ client 

4 Scop / acțiune / rezultat Cum se face ceva, ce etape / instrucțiuni 
/ proceduri trebuie urmate; Cine 
încearcă să facă ceva 

Antrenor 

5 Problemă / soluție Ce este greșit și cum poate fi remediat; 
Ce trebuie îmbunătățit / modificat / 
reparat / remediat; Cine se confruntă cu 
probleme 

Depanator 

6 Enunț / argument  De ce să accepți o părere/ ipoteză / 
teorie / argument; Ce punct de vedere 
este exprimat; Cum se bazează 
concluziile pe studii / dovezi 

Judecător 

 

 

Strategii majore de comprehensiune 

Următoarele strategii relevante pentru literație disciplinară (citit-scris în cadrul unei discipline și pentru 
învățarea ei) s-au dovedit a îmbunătăți înțelegerea textului și, prin urmare, sunt recomandate (Block și Duffy, 
2008, p. 22): 

1. Predicția sau anticiparea conținutului textului prin vizionarea titlurilor, a caracteristicilor textului, a 
secțiunilor, a imaginilor și a adnotărilor, actualizând în mod constant și reformulând, când e cazul, anticiparea 
referitoare la continuarea textului. 

2. Monitorizarea, adică urmărirea propriei înțelegeri și conștientizarea semnificațiilor derivate. 

3. Adresarea de întrebări când sensul nu este clar sau consistent cu ceea ce se știa. 

4. Generarea de imagini mintale ca o modalitate de a construi sensuri exprimate în text. 

5. Revizuirea și rezolvarea de probleme prin reflecții asupra textului înainte, în timpul și după citire, luând 
constant decizia de a modela baza proprie de cunoștințe. 

6. Raționamente prin conectarea ideilor din text cu experiențele personale și cunoaștințe generale despre 
lume. 

7. Identificarea ideilor principale, rezumarea, concluzionarea și sintetizarea. 

Dezvoltarea vocabularului elevilor 

Elevii care dețin un vocabular bogat pot înțelege idei și concepte noi mai ușor decât cei care au un vocabular 
limitat. Cercetătorii au descoperit o corelație puternică între cunoașterea cuvintelor și înțelegerea textului, 
ceea ce înseamnă că, dacă elevii nu își dezvoltă în mod adecvat și constant cunoștințele de vocabular, 
înțelegerea textului va fi afectată. De fapt, experții în domeniul vocabularului sunt de acord că înțelegerea 
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adecvată a textului depinde de cunoașterea a 90 sau 95% a cuvintelor dintr-un text (Hirsch, 2003). 
Cunoașterea a cel puțin 90% dintre cuvinte îi permite cititorului să surprindă ideea principală din text și să 
„ghicească” / deducă corect sensul multora dintre cuvintele necunoscute, ceea ce îl va ajuta să învețe noi 
cuvinte. 

În medie, elevii ar trebui să-și îmbogățească vocabularul cu 2.000 până la 3.000 de cuvinte noi pe an (Beck, 
McKeown & Kucan, 2002). Pentru anumite categorii de elevi - cum ar fi cei care au o cunoaștere limitată a 
limbii de predare sau cei care nu citesc în afara școlii etc. - există obstacole semnificative în calea dezvoltării 
unui vocabular suficient pentru a avea succes în școală. 

Vocabularul unei persoane se îmbogățește pe toată durata vieții: el nu este ceva ce se poate „însuși” pe deplin 
la școală, ci poate fi extins și aprofundat continuu; dezvoltarea eficientă a vocabularului și a abilităților de 
gestionare a situațiilor în care întâlnim cuvinte noi, necunoscute,  este însă un aspect cheie al succesului 
învățării pe tot parcursul vieții. Nu există o metodă optimă pentru dezvoltarea vocabularului; cu toate acestea, 
este larg acceptat în rândul practicanților faptul că vocabularul trebuie predat atât în mod direct, cât și 
indirect. Instruirea directă înseamnă predarea unor cuvinte specifice, cum ar fi introducerea și explicarea unor 
elemente de vocabular (termeni, noțiuni) înainte de citirea unui text. Se estimează că elevii pot învăța în acest 
mod de predare explicită aproximativ 400 de cuvinte pe an școlar (Beck, McKeown & n Kucan, 2002). Cu toate 
acestea, elevilor nu li se pot preda toate cuvintele de care aceștia au nevoie pentru a învăța. Dezvoltarea 
vocabularului trebuie să includă, de asemenea, și metode de instruire indirectă, cum ar fi expunerea elevilor la 
o mulțime de cuvinte noi și lectura extensivă. 

Expunerea repetată la cuvinte este necesară deoarece îmbogățirea vocabularului este lentă și progresivă 
(Hirsch, 2003). În loc să repetăm pur și simplu cuvântul și o definiție sau un sinonim, este mai eficient să 
vedem cuvântul în diferite contexte. De fiecare dată când întâlnim un cuvânt în context, ne amintim ceva 
despre acel cuvânt. Pe măsură ce întâlnim un cuvânt în mod repetat, obținem tot mai multe informații despre 
acel cuvânt până când avem o noțiune cel puțin vagă despre ce înseamnă. Pe măsură ce obținem mai multe 
informații, putem defini cuvântul cu mai multă precizie. 

Este util pentru elevi să înțeleagă faptul că ei învață cuvinte treptat. Profesorii ar trebui să îi încurajeze să 
construiască în mod activ legături între informații noi și informații cunoscute anterior despre un cuvânt. A fi 
activ și conștient de acest proces va duce la o mai bună însușire a cuvintelor noi. 

Când un elev știe cu adevărat ce înseamnă un termen, știe mai mult decât definiția acestuia. El știe, de 
asemenea, cum se folosește termenul în diferite contexte. Cunoașterea unui cuvânt include cunoașterea 
pronunției corecte, a modului în care este scris, cum este folosit ca parte de vorbire și semnificațiile sale 
multiple. Stahl (2003) face distincția între cunoașterea definițională (similară cu cea inclusă într-o definiție din 
dicționar) și cunoașterea contextuală (înțelegerea modului în care sensul cuvântului se adaptează la contexte 
diferite). Pentru a învăța pe deplin un cuvânt și conotațiile sale, un elev are nevoie de mai multe expuneri la 
acel cuvânt în diferite contexte de lectură. 

Cunoștințele de bază sunt experiența și cunoștințele elevilor despre lume. Studiile au arătat că lucrurile știute 
de cititori despre subiectul abordat într-un text sunt esențiale pentru înțelegerea textului. Oamenii care știu 
foarte multe despre un subiect de regulă stăpânesc și vocabularul aferent. Cu toate acestea, este nevoie de 
mai mult decât vocabular pentru a înțelege majoritatea textelor. Este posibil ca un elev să știe toate cuvintele 
dintr-un fragment și totuși să nu-l înțeleagă dacă nu are cunoștințe anterioare despre subiectul respectiv și 
experiențe directe în contexte relevante pentru subiectul respectiv. Pentru a folosi  vocabularul în mod 
constructiv, elevul are nevoie de un nivel minim de cunoștințe despre subiect/ tematică. Acest lucru îi permite 
să înțeleagă combinațiile de cuvinte și să aleagă între multiplele sensuri posibile ale cuvântului (Hirsch, 2003). 
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Abordarea integrată a citit- scrisului 

În acest capitol, sunt prezentate metode de sprijinire a citirii prin scriere (scriere pentru citire) și scrierii prin 

citire (citire pentru scriere). Activitățile de citire și scriere fac parte din procesul de rezolvare a problemelor 

orientat spre acțiune, care este pus în mișcare de scenariul de învățare. Prin activitățile de citit și scris sunt 

dobândite cunoștințe de specialitate și competențe (lingvistice), construite și susținute cu exerciții (a se vedea 

eșafodajul) pe care elevii trebuie să le rezolve cu succes în procesul de citire și scriere. 

Dezvoltarea literației în VET este un domeniu care a început abia recent să atragă cercetătorii (Becker-Mrotzek 
et al, 2006; Efing 2008). Literația în sens restrâns este înțeleasă ca abilitatea de a citi și de a scrie cu sens. Mai 
general, înseamnă tot ceea ce le permite oamenilor să participe la cultura scrisă. Scrisul și cititul se bazează pe 
competențe comune interdependente (de exemplu, cunoștințe despre structura textului) și de aceea se 
recomandă un demers de dezvoltare integrată a competențelor de citire și scriere (Graham & Perin, 2007, 
Graham & Hebert, 2010). Cercetarea privind abordarea integrată a scris-cititului a arătat că există „dovezi 
importante pentru modul în care scrierea poate dezvolta cititul" și viceversa, modul în care „lectura poate 
dezvolta scrierea" (ibid.) Acest proiect Erasmus, care își propune promovarea integrată a scris-cititului în 
învățământul profesional și tehnic prin utilizarea efectelor de transfer între cele două competențe, vizează 
atingerea unui efect de învățare mai durabil, prin promovarea competențelor receptive și productive în 
interacțiunea cu texte. 

Promovarea integrată a competențelor de citire și scriere (vezi Philipp, 2012, 58) este considerată utilă pentru 
clasele normale și duale din învățământul profesional (vezi Schneider et al., 2013, 77). Astfel, „cititul pentru 
dezvoltarea scrisului" (f. Philipp, 2012, 58; Graham & Perin, 2007, 18) servește la dezvoltarea conținutului, 
vocabularului, structurii textului, caracteristicilor tipului de text etc.; și invers „scrisul pentru dezvoltarea 
lecturii" (cf. Graham & Hebert, 2010, 56) poate ajuta la îmbunătățirea  înțelegerii textului. Acest lucru poate fi 
util în măsura în care promovarea integrată a literației utilizează efectele de transfer între citire și scriere 
(Fitzgerald & Shanahan, 2000). 

Potrivit meta-analizelor lui Graham & Perin (2007) și Graham & Hebert (2010), abordările referitoare la 
promovarea explicită a strategiilor de scriere, sprijinul reciproc, scrierea de rezumate, procesarea celor citite 
(de exemplu, prin notarea unor reacții personale, luarea de notițe sau scurte rezumate) sunt cele mai 
eficiente.  

Cercetătorii afirmă că „... predarea scrisului și cititului va fi și mai eficientă atunci când acestea sunt concepute 
să se îmbine pentru atingerea obiectivelor comune și să consolideze dobândirea reciprocă a cunoștințelor, 
abilităților și strategiilor esențiale de literație" (Graham & Hebert, 2010, 25). 

Citirea sprijină dezvoltarea competențelor de scriere prin achiziția / pregătirea / activarea 

• Cunoștințelor de vocabular: 

- în activități care preced scrierea, citirea se face pentru a grupa vocabularul relevant pentru tema de 
redactat (de exemplu, citiți și subliniați cuvintele; citiți și completați un text cu alegerea cuvintelor 
dintre cele furnizate într-o listă). Elevii pot citi texte cu cuvinte evidențiate și pot deduce semnificația 
elementelor de vocabular relevante din text. 
- în timpul procesului de scriere, elevii pot fi direcționați spre liste de cuvinte sau dicționare pentru a 
clarifica semnificația cuvintelor; 
- în activități care urmează după scriere, re-citirea propriului text sau citirea textului altcuiva îi ajută pe 
elevi să-și revizuiască munca și să facă alegeri cu privire la vocabular pentru a îmbunătăți calitatea 
produsului. 

• Cunoașterea contextuală și cunoașterea structurilor de text: 
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- În activități care preced scrierea: elevii lecturează atent a sarcina de lucru pentru o bună înțelegere a 
ceea ce ar trebui să fie produsul scris; au citit modele (produse de calitate foarte bună ca răspuns la 
aceeași sarcină); elevii citesc criteriile utilizate în evaluare pentru a înțelege nivelul așteptat de 
performanță; pentru stăpânirea structurii textului, ajută expunerea amplă la textele cu aceeași 
structură și analiza elementelor care conferă structura textului.  
- În timpul procesului de scriere: elevii pot folosi șabloane, alte elemente de eșafodaj/ scaffolding (de 
exemplu, un text scris parțial în care elevii trebuie să completeze doar anumite părți bazându-se pe 
citirea și extragerea informațiilor; lista conectorilor și a cuvintelor de secvențiere;) 
- În activități care urmează după scriere, re-citirea propriului produs sau al altor elevi se face pentru 
auto-evaluarea și / sau interevaluare. De exemplu, elevii își pot citi munca reciproc ca și cum ar fi 
publicul căruia îi este destinat produsul redactat și verifică dacă textul este bine structurat și dacă este 
un răspuns relevant la sarcină. Elevilor li se pot oferi modele și / sau criterii clare pentru a (re) citi și a 
evalua calitatea produsul scris în timpul revizuirii sau auto-evaluării/ interevaluării. 

• Cunoașterea generală a tematicii: 

- în activitățile care preced scrierea: lectura se face pentru a clarifica ideile și / sau pentru o înțelegere 
mai largă și mai profundă a subiectului despre care se va scrie. Citirea textelor liniare și neliniare, a 
listelor, citirea rapidă sau scanarea textelor, citirea atentă a reprezentărilor grafice, diagrame etc. 
toate contribuie la colectarea ideilor și la clarificarea conceptelor care trebuie folosite pentru 
redactare. 
- În timpul procesului de scriere: elevii citesc organizatorii grafici pentru a se asigura că înțeleg ideile și 
conceptele majore. 
- În activități care urmează după scriere, elevii își citesc propriul produs sau pe cele ale colegilor pentru 
auto-evaluarea/ interevaluare. 

Scrierea sprijină comprehensiunea textelor citite prin: 

• Activarea vocabularului și cunoștințelor contextuale 

- Scrierea ca activitate înainte de lectură: colectarea și notarea ideilor (înainte de citire), notarea de asocieri / 
opinii / așteptări pe această temă; brainstorming; trecerea în revistă a cuvintelor cheie; etc. 
- Scrierea în timpul procesului de lectură: de exemplu, luarea de notițe, transcrierea de fragmente scurte în 
timp ce se citește; scrierea unor răspunsuri la întrebări pe text; reacție spontană la o sarcină de lectură (de 
exemplu, sub forma unei scrisori către un coleg); scrierea (rapidă) de reflecții referitoare la text; scrierea unei 
critici sau a unei recenzii etc. 
- Utilizarea vocabularului general și a celui specific disciplinei/ materiei 
- Scrierea ca activitate după lectură: de exemplu, completați spațiile libere din text; redimensionarea textului; 
definiții (ce este ...?) atât în termeni mai largi, cât și mai restrictivi; familii de cuvinte; asocieri de cuvinte; texte 
bine formulate 

• Activarea cunoștințelor despre structuri de text specifice 

- Scrierea ca activitate după lectură: de exemplu, tabel cu avantaje / dezavantaje; tabel cu argumente pro și 
contra; listă ordonată a cuvintelor cheie; fișe de lucru: identificarea tezei și  formularea argumentelor; 
rezumarea fiecărui paragraf într-o propoziție; analiza / descrierea / interpretarea textului; structura 
paragrafelor textului (ideea principală, explicitarea/ exemplificarea, concluzia etc., ca fișă de lucru) 

• Activarea cunoștințelor despre tipuri de text 

- Scrierea ca activitate după lectură: de exemplu, notarea unor reformulări în cazul unor instrucțiuni; scrierea 
de rapoarte sau comentarii; text specific disciplinei/materiei  redat în limbaj general etc. 
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Ordinea activităților de citire și scriere într-un scenariu, în care acestea inter-relaționează, este flexibilă. Se pot 
folosi sarcinile de lectură ca activități înainte de scriere sau scrierea ca activitate înainte de lectură. Mai mult 
decât atât, s-ar putea folosi lectura în timpul scrierii ca o sursă de îmbogățire sau clarificare a vocabularului/ 
noțiunilor cheie și de familiarizare mai bună cu domeniul tematic. Din nou, scrierea poate fi folosită ca 
activitate de după lectură, de exemplu prin scrierea de rezumate sau comentarii referitoare la text (vezi figura 
1) 

 

1) 

        Întâi (primul pas)                                            Apoi (al 2-lea pas)     

               

pre*                                 post*                  pre*                                 post*                                               Scop           

               în timpul *                                                   în timpul * 

 

pre*                                 post*                  pre*                                 post*                                               Scop           

               în timpul *                                                   în timpul * 

Fig. 1: Ordinea flexibilă a activităților de citire și scriere 

În acest mod interacțiunile dintre citire și scriere servesc promovării integrate a competențelor de literație, 
care nu au fost încă cercetate în învățământul profesional. Acest proiect se axează pe educația generală și 
profesională cu scopul de a promova competențele generale și specifice de citire și scriere ale elevilor din 
învățământul profesional. Implementarea conceptului ia în considerare contextul și diferențele dintre 
sistemele de învățământ profesional și tehnic din diferite țări europene (Germania, Estonia, Polonia și 
România). 

Notă: Scenariul de citire și scriere inițiază un proces pas cu pas al activităților de rezolvare a 

problemelor, în care diferite faze de citire și scriere interacționează în mod semnificativ (citirea ca o 

activitate de pre-scriere, scrierea ca o pre- sau în timpul activității de lectură (de exemplu, luarea de 

notițe / brainstorming); scrierea ca activitate de citire pe parcurs sau după citire (de exemplu, scrierea 

unor extrase / scurte rezumate etc.). 

Exprimarea scrisă 

Următorul capitol oferă o perspectivă asupra principalelor abordări ale promovării scrisului în școlile tehnice. 

Aceasta încorporează scrierea ca proces de rezolvare a problemelor în cadrul scenariilor de citire și scriere. 

Arată modul în care lectura și scrierea interacționează astfel încât ambele competențe să sprijine dezvoltarea 

unul altuia. Dincolo de aceasta, oferă exemple de scurte exerciții care îndrumă prin construirea competențelor 

lingvistice necesare. 

Citire Scriere 

Citire 

 

Scriere 
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Pentru majoritatea elevilor din învățământul profesional, lectura și scrierea sunt provocări cognitive și 
lingvistice complexe pe care nu le pot îndeplini întotdeauna cu succes (Nodari, 2002, 11). Cerințele și 
convențiile formale ale limbajului școlar sau de specialitate și ale tipurilor de text, precum și exprimarea ideilor 
în formă scrisă sunt prea solicitante pentru ei. Mai mult, elevii din învățământul profesional nu sunt motivați 
să abordeze sarcini legate de scriere, deoarece deseori au fost scriitori fără succes în experiența educațională 
anterioară (Konstantinidou et al., 2016, 74). 

Mulți elevi din învățământul profesional provin din familii cu un nivel modest de educație și / sau din familii de 
emigranți (Konstantinidou et al., 2016, p. 74). Adolescenții din familii de imigranți cresc de obicei în medii 
multilingvistice, folosind mai multe limbi simultan (în familie, în școală etc.). În ceea ce privește dezvoltarea 
literației în cadrul școlilor din învățământul profesional, diversitatea mediilor lingvistice ale elevilor nu este 
suficient luată în considerare. Pentru a rezolva această inadvertență este necesară utilizarea unor concepte 
care promovează competențele de literație ale elevilor în funcție de nevoile lor eterogene (ibid.). Acest capitol 
descrie abordarea dezvoltării competențelor de scriere potrivite pentru a face față mediilor sociale și 
lingvistice eterogene ale elevilor. 

În studiile privind competențele de scriere și sprijinul pentru dezvoltarea scrisului , există câteva exemple care 
explorează competențele de scriere ale elevilor (Wyss Kolb, 1995; Müller, 2003; Fleuchhaus, 2004; Efing, 2008; 
Neumann & Giera, 2018). De asemenea, există studii care promovează modele de dezvoltare a exprimării 
scrise și evaluează efectele acestor modele (Hoefele & Konstantinidou, 2016, 136-163). În ceea ce privește 
exprimarea scrisă în acest proiect, ne referim în principal la cercetarea în învățarea bazată pe scenarii și în 
domeniul exprimării scrise ca parte a procesului de învățământ în pregătirea profesională (Hoefele & 
Konstantinidou, 2016). Scrierea - ca proces și produs - este definită în acest proiect ca și competența de a 
proiecta și organiza redactarea, precum și de a scrie și de a revizui conținutul, structura și limbajul unui text, 
astfel încât să-și îndeplinească funcția social-comunicativă (ibid, 148-149). Această dimensiune funcțională, 
pragmatică a exprimării scrise este deosebit de vizibilă în scenariile de învățare, în care redactarea are loc în 
situații reale și se adresează unor persoane specifice (învățare bazată pe scenarii). 

Diferitele tipuri de text pe care le produc de regulă elevii ca parte a pregătirii lor profesionale conduc la cerințe 
diferite pentru scriere (Hoefele & Konstantinidou, în pregătire). Prin urmare, este important să se identifice 
tipurile de text relevante în cadrul acestui proiect în conformitate cu nevoile elevilor din învățământul 
profesional și cu standardele din programele școlare pentru învățământul profesional relevante pentru școlile 
participante în proiect. Tipurile de text fundamentale care au fost identificate sunt următoarele: texte 
descriptive (de exemplu, o descriere a unui utilaj, a unor acțiuni sau procese), instrucțiuni (de ex. manual de 
utilizare) și texte argumentative (de exemplu, o ofertă și / sau citat, o scrisoare de nemulțumire, etc.). 

Conceptul de abordare integrată a scris-cititului în învățământul profesional și tehnic se bazează, în special în 
ceea ce privește exprimarea scrisă, pe următoarele trei principii fundamentale: 

a. Exprimare scrisă în contextul unor scenarii 

b. Exprimarea scrisă ca proces 

c. Sprijin lingvistic (Eșafodaj/ scaffolding) pentru dezvoltarea competențelor de scriere 

Un scenariu este o descriere a unei situații reale sau profesionale care se poate întâmpla (a se vedea și Ghid 
pentru proiectarea activităților de citit-scris în învățarea bazată pe scenarii în învățământul profesional și 
tehnic). Sarcinile care rezultă dintr-un scenariu sunt autentice și relevante pentru viața de zi cu zi sau 
profesională a elevilor din învățământul profesional și tehnic. Din scenariu reiese o problemă care trebuie 
rezolvată de către elevi. Astfel, scenariile generează procese de gândire, de rezolvare de probleme (Piepho, 
2003, p. 42) și solicită implicarea elevilor în îndeplinirea, printre altele, a sarcinilor de citire și scriere. În cadrul 
unui scenariu, sarcinile de citire și scriere sunt conectate între ele și pot fi văzute ca acte de rezolvare a 
problemelor, de comunicare socială. 



Integrated Reading and Writing Support in Vocational Education Project (ReWrVET Project) 

________________________________________________________________________________________________ 

ReWrVET project was funded with support from the European Commission under Erasmus+. This document reflects the views only of the author,  

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

Project period: 01 09 2015-31 08 2018. Agreement VG-SPS-RP-15-36-013584.  

P
a

g
e

  
 5

6
 

Acest concept se referă la abordarea adoptată de Cadrul european comun de referință pentru limbi (CERL): 
învățarea, predarea, evaluarea (Consiliul Europei 2001, 9); astfel scriitorii - și, în general, utilizatorii limbii – 
sunt văzuți ca „agenți sociali", adică „membri ai societății care au sarcini (nu exclusiv legate de limbă) de 
rezolvat într-un anumit set de circumstanțe, într-un mediu specific și într-un anumit câmp de acțiune" (ibid.). 
În timp ce actele de vorbire apar în cadrul activităților lingvistice, aceste activități fac parte dintr-un context 
social mai larg, care poate de unul singur să le dea întregul lor înțeles. Abordarea CERL ia în calcul „resursele 
cognitive, emoționale și volitive și întreaga gamă de competențe specifice individului și aplicate de către acesta 
ca agent social". În acest mod, punctul de pornire este situația sau scenariile relevante pentru viața de zi cu zi 
sau profesională (vezi Anderson & Reder, 1964, Lave & Wenger, 1991 ), prin intermediul cărora scrierea este 
percepută ca o rezolvare de probleme, un act de comunicare socială (Becker-Mrotzek & Böttcher 2015: 19-20). 
Aceasta este adresată unui destinatar a cărui perspectivă este importantă (Becker-Mrotzek et al., 2014: 23), 
astfel încât textul să atingă efectul dorit. Exprimarea scrisă devine astfel o construcție a sensului și a 
semnificației în care se ține cont de normele lingvistice, sociale și culturale. 

Înțelegem exprimarea scrisă ca proces. Scrierea orientată spre proces se caracterizează prin „descompunerea" 
scrisului în etape (Becker-Mrotzek & Böttcher, 2012, p. 19): 

• înainte de scriere, 

• în timpul scrierii și 

• după scriere. 

 Acest lucru îi ajută pe elevi să stăpânească multitudinea de sarcini inerente în exprimarea scrisă și le oferă 
profesorilor posibilitatea de a diagnostica mai bine problemele și de a se axa asupra minusurilor în ceea ce 
privește cunoștințele și abilitățile referitoare la conținut, tipuri de text și limbă. În același timp, citirea unui text 
înainte de a scrie (lectură pentru a scrie) le permite elevilor să-și activeze cunoștințele anterioare, să 
„eșafodeze" (Gibbons, 2002) procesul de scriere, să conștientizeze competențele necesare atât în privința 
vocabularului, cât și a ansamblului mai larg al caracteristicilor textului. 

Abordarea procesuală a scrierii face referire la modelele cognitive de scriere inițiate de Hayes & Flower (1980), 
Flower & Hayes (1980; 1981), Bereiter & Scardamalia (1987) și alții, care văd exprimarea scrisă ca o serie de 
activități cognitive precum generarea de idei, structurarea ideilor, proiectarea, schițarea ideilor și traducerea 
ideilor în șiruri de cuvinte. Această abordare a pus un accent puternic pe activitățile de rezolvare a 
problemelor și pe strategiile de scriere. Mai multe elemente noi au fost absorbite în abordarea procesuală a 
scrisului, cele mai importante fiind feedback-ul între elevi, scrierea colaborativă și tehnicile de reflecție 
(Pritchard / Honeycutt 2006; Ruhmann / Kruse 2014). 

În consecință, promovarea exprimării scrise are loc prin scenarii autentice, cât mai realiste, în care (lectura și) 
redactarea este înțeleasă ca un mijloc de rezolvare a unei probleme. În acest fel, procesul este reflectat pas cu 
pas de către elevi. Este important ca elevii din învățământul profesional să considere că primul lor produs scris 
este doar o ciornă. O ciornă necesită revizuire, iar acest lucru necesită re-citirea de către autor, solicitarea de 
feedback și procesarea sa, fie că este feedback de la un expert / profesor sau de la colegi. Feedback-ul (și cel 
de la egal la egal) este un element esențial al scrisului ca proces (Rijlaarsdam & Braaksma, 2008; Harris & 
Graham, 1996). Studiile au arătat că feedback-ul de la egal la egal poate fi foarte eficient și benefic atât pentru 
autor, cât și pentru persoana care furnizează feedback-ul (Rijlaarsdam et al, 2008, Harris & Graham, 1996). Se 
recomandă familiarizarea elevilor din învățământul profesional cu feedback-ul de la egal la egal, mai ales în 
cazul celor care au mai puțină experiență în domeniu (Hoefele & Konstantinidou 2016, 138) și axarea pe 
anumite aspecte specifice ale textului. Feedback-ul poate face referire la conținut, la structura textului sau la 
caracteristicile lingvistice (ibid). 

Principalele elemente recurente în abordarea scrisului ca proces sunt: 

• Prezentarea scenariului 
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• Generarea și structurarea ideilor 
• Furnizarea de materiale pentru rezolvarea problemelor, de exemplu texte de lectură pregătitoare 
• Inițierea reflecției asupra vocabularului, structurilor textului, mijloacelor lingvistice 
• integrarea exercițiilor de „focalizare pe limbă" în procesul de scriere, care sporește gradul de conștientizare a 
competențelor lingvistice și importanța acestora pentru faza ulterioară de scriere sau pre-scriere 
• Proiectarea scrisului/ ciorna 
• Feedbackul colegilor și / sau profesorilor cu revizuire ulterioară 
• Scrierea versiunii finale 
 
Abordarea scrisului ca proces a dus la o reticență sporită față de predarea limbii în orele de dezvoltarea 
exprimării scrise. În modelele proceselor cognitive (în tradiția lui Hayes / Flower 1980), activitatea lingvistică 
este privită ca un mijloc de a traduce gândirea în text, dar nu ca o parte a gândirii, a generării de idei și a 
conștientizării semnificațiilor. Ca urmare, eșafodajul lingvistic aproape a dispărut din predarea scrisului. Recent 
însă, a devenit clar că predarea elementelor de limbă trebuie să-și găsească locul din nou în predarea scrisului 
(Steinhoff 2007; Pohl 2007; Locke 2010; Myhill 2010; 2012; Feilke 2012; 2014; Anson 2014). În cazul școlilor 
din învățământul profesional, acest lucru pare a fi destul de relevant, deoarece elevii din medii lingvistice 
eterogene pot să nu dispună de resursele lingvistice esențiale pentru rezolvarea sarcinilor de scriere. Materiale 
cum ar fi sarcini de citire pentru a pregăti sarcinile de scriere sunt foarte utile pentru familiarizarea elevilor în 
ceea ce privește procesele / rutinele de scriere, care includ vocabular, forme lingvistice și elemente retorice. 

În plus, resursele lingvistice sunt activate și construite prin exerciții scurte de focalizare pe elemente de limbă, 
care sunt necesare pentru a finaliza sarcina de scriere. Aceste exerciții scurte (utilizarea de fragmente pentru 
procedurile textuale, furnizarea de exemple pentru a facilita înțelegerea, exerciții cu sinonime etc.) sunt 
integrate în scenariile de citire / scriere astfel încât sensul lor să fie înțeles și utilizat pentru funcția lor 
pragmatică comunicativă (137-147; Hoefele et al, în pregătire). Această abordare focalizată pe elemente de 
limbă în cadrul dezvoltării exprimării scrise este potrivită mai ales pentru școlile profesionale unde se pot 
întâlni și vorbitori nativi cu dificultăți serioase de citire și scriere (Efing 2008, Schiesser & Nodari, 2005; Müller, 
2003). Acești elevi ar putea beneficia de o astfel de abordare (Hoefele & Konstantinidou 2016, 136). 

Întrebări pentru a reflecta 

• Ce concepte și strategii sprijină înțelegerea citirii? 

• Cum pot fi dezvoltate resursele lingvistice prin citire? 

• Cum poate editarea textelor de lectură să susțină scrierea? 

• Cum poate scrierea textelor săsusțină citirea textelor? 

• Ce strategii de citire / scriere pot sprijini lectura? 

• Ce strategii de citire / scriere pot sprijini scrierea? 

• Oferiți exemple de activități pre-, în timpul și după lectură! 

• Oferiți exemple de activități pre-, pe parcurs și post-scris! 

• În ce faze  activitatea de citire sprijină activitatea de scriere? 

• În ce faze activitatea de scriere sprijină activitatea de citire? 

• Cum pot fi dezvoltate resursele lingvistice prin scriere? 

• Ce este scrisul ca proces? 

• Care este scopul feedback-ului de la egal la egal / din partea unui expert? 

• Cărei faze din procesul de scriere îi corespunde feedback-ul de la egal la egal / din partea unui expert? 

• Ce rol joacă scenariul de învățare în abordarea integrată a citit-scrisului? 
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Modelul grafic al Cadrului 

 

Modelul grafic al Cadrului redă factori și procese importante pe care profesorul ar trebui să le ia în considerare 
atunci când își propun să sprijine dezvoltarea citit-scrisului. 

Acest cadru oferă profesorilor sprijin în promovarea lecturii și scrisului pentru elevii din învățământul 
profesional și tehnic. Se adresează în egală măsură atât profesorilor de limbi, cât și profesorilor care predau 
alte discipline, dar mai ales celor din a doua categorie. Cadrul include atât procese, cât și factori. Procesele 
includ pașii de proiectare și predare. Acestora li se atribuie factorii prezentați în casete pe schemă. 

Procesul începe cu clarificarea obiectivelor profesionale și lingvistice. În acest scop, sunt analizate cerințele 
curriculare specifice fiecărui sistem de învățământ, cum ar fi programele școlare și standardele de evaluare, 
precum și criteriile specifice grupului, cum ar fi nivelul competențelor de citit-scris în grupul de elevi. Pe baza 
acestui fapt este conceput și dezvoltat un scenariu corespunzător specializării elevilor,. De asemenea, se iau în 
considerare textele care urmează a fi redactate sau care urmează a fi citite, stabilindu-se cadrului textului și 
modul în care trebuie luat în calcul în procesul de învățare. Cadrul ales depinde în principal de cerințele 
educaționale și de specializare. În plus, este necesar să se clarifice pe ce elemente lingvistice cade accentul în 
scenariu, adică dacă există un vocabular / jargon tehnic, formulare de propoziții, înțelegerea textului, tipuri de 
text în prim-planul învățării lingvistice. Accentul lingvistic poate juca un rol semnificativ doar dacă sunt 
disponibile informații despre nivelul de competență lingvistică al grupului de elevi pentru a stabili nevoile de 
dezvoltare vizate. 

În scenariu, citirea și scrierea sunt întotdeauna integrate într-o sarcină și, prin urmare, nu sunt un scop în sine; 
mai degrabă, citirea și scrierea sprijină procesele de învățare în domeniul de pregătire profesională. În marea 
majoritate a cazurilor, elevii citesc pentru a scrie și scriu texte funcționale, dar și de tipul celor care îi ajută să 
înțeleagă cele citite.  

Un scenariu include întotdeauna sarcini de citire și scriere, dar acestea pot fi ponderate foarte diferit. În 
special în cazul sarcinilor de scriere, sunt posibile diferențe mari în funcție de tipul de educație și de ocupație 
(de exemplu, există profesii în care se redactează rapoarte și scrisori foarte complexe, în special în sectorul 
economic și administrativ). Este responsabilitatea profesorului să decidă ce nivel de dificultate are sarcina 
scrisă și care sarcină scrisă pare realistă pentru respectiva profesie. 

Scenariile ar trebui să fie gândite astfel încât elevii să nu sunt copleșiți de volumul de muncă necesar pentru 
rezolvarea problemei puse, mai ales dacă este necesar un volum semnificativ de sprijin pentru lectură și 
scriere. Se recomandă la început strategii ușor de implementat pentru dezvoltarea scris-cititului. În caseta 
„Strategii de citire" din stânga se află o listă cu strategii adecvate de citire, iar în caseta „Strategii de scriere" 
din dreapta o listă de strategii de scriere foarte utile. Caseta din mijloc "Strategii intermediare" reprezintă 
strategiile care abordează concomitent citit-scrisul. Toate cele trei cutii servesc ca resursă pentru strategiile 
posibile care pot fi folosite în scenarii. Strategiile menționate acolo pot fi extinse, după cum se dorește. 

Un punct esențial al Cadrului este reflecția, care completează ciclul de învățare. Reflecția se referă atât la 
procesul de învățare, cât și la calitatea produselor scrise care reprezintă soluția problemei / sarcinii prezentate 
la începutul învățării bazate pe scenarii. Reflecția poate fi susținută de feedback-ul primit de la profesor sau 
colegi privind produsul sau procesul parcurs.  

 

Imaginea de mai jos reprezintă și rezumă întregul capitol privind abordarea integrată a citit-scrisului. De 

asemenea, oferă o imagine de ansamblu a celor mai importanți factori și procese de care trebuie să ținem cont 

pentru dezvoltarea competențelor de citit și scris la clasă. 
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Schema modelului cadru 

Înainte de scriere 

 Brainstorming 

 Proiectarea procesului scrierii 

În timpul scrierii  

 Expresii utile 

 Exerciții scurte de vocabular 

După scriere  

 Feedback între colegi 

 Revizuire 

 Editare 

Înainte de citire 

 Ghid de anticipare 

 LINK etc. 

În timpul citirii 

 Gândirea cu voce tare 

 INSERT etc. 

După citire 

 Rezumare 

 Relația întrebare-răspuns etc. 

 Continuarea unui text/ paragraf 

 Identificarea subtitlurilor unor paragrafe 

 Organizatori grafici 

 Exerciții cu text lacunar (vocabular) 

 Rearanjarea propozițiilor, paragrafelor 

etc. 

 Scrierea ideii principale dintr-un text 

Citit pentru scriere / Scris pentru citire 
 
 
           
 
 

Scenariu 
(învățare situată) 

Sarcini (învățare situată) 
 

Sarcini de citire  Sarcini de scriere 

Strategii de citire Strategii de scriere  

Reflecție 

Problemă rezolvată 

Tipuri de text 

 Descriere 

 Instrucțiuni 

 Argumentare etc. 

Focalizare pe limbă 

 Vocabular 

 Propoziții/ coerență 

 Structura textului 

 Tipuri de text etc. 

Strategii combinate 



Integrated Reading and Writing Support in Vocational Education Project (ReWrVET Project) 

________________________________________________________________________________________________ 

ReWrVET project was funded with support from the European Commission under Erasmus+. This document reflects the views only of the author,  

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

Project period: 01 09 2015-31 08 2018. Agreement VG-SPS-RP-15-36-013584.  

P
a

g
e

  
 6

0
 

 

Notă: Experiența în implementare arată că abordarea de predare propusă este o provocare pentru mulți 

profesori din țările în care predarea bazată pe scenarii și orientate spre acțiune nu este atât de bine cunoscută. 

Acest lucru este legat în principal de rolul profesorului în predarea și învățarea bazată pe scenarii. În plus, 

profesorii de discipline non-lingvistice se confruntă cu o sarcină complet nouă, fără legătură cu materia lor, și 

anume promovarea citirii și scrierii. Din acest motiv, este recomandabil să se analizeze în profunzime 

principiile și conceptele teoretice prezentate în Cadru, fie la atelierele de formare a cadrelor didactice, fie în 

grupurile de lucru cu colegii. 

  



Integrated Reading and Writing Support in Vocational Education Project (ReWrVET Project) 

________________________________________________________________________________________________ 

ReWrVET project was funded with support from the European Commission under Erasmus+. This document reflects the views only of the author,  

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

Project period: 01 09 2015-31 08 2018. Agreement VG-SPS-RP-15-36-013584.  

P
a

g
e

  
 6

1
 

Bibliografie 

Anderson, John.R./Reder, Lynne M./Simon, Herbert A. (1996). Situated Learning and Education. Educational 

Researcher 25(4), 5–11. 

Anson, Chris M. (2014). Writing, language, and literacy. In: Tate, Gary / Rupiper Taggart, Amy / Schick, Kurt / 

Hessler, H. Brooke (Ed.) A guide to composition pedagogies. Oxford University Press: New York, 3–26. 

Austin, John L. (1962). How to do things with words. Oxford: Clarend Press. 

Bacic Curriculum for Teachers´In-Service Training in Content Area Literacy in Secondary Schools. Workbook for 

Teachers. Köln 2012. 

Baurmann, Jürgen/Pohl, Thorsten (2011). Schreiben – Texte verfassen. In: Bremerich-Vos, Albert/Granzer, 

Diet- linge/Behrens, Ulrike/Köller, Olaf (Hrsg.) Bildungsstandards für die Grundschule. Deutsch konkret. 3. Aufl. 

Berlin: Cornelsen. 

Beck, I.L., McKeown, M.G., & Kucan, L. (2002). Bringing words to life: Robust vocabulary instruction. New York: 

Guilford Press. 

Becker-Mrotzek, Michael / Kusch, Erhard / Wehnert, Bernd (2006). Leseförderung in der Berufsbildung. Kölner 

Beiträge zur Sprachdidaktik, Heft 2. Gilles & Franke: Duisburg.   

Becker-Mrotzek, Michael/Schindler, Kirsten (2007). Schreibkompetenz modellieren. In: Becker-Mrotzek, 

Michael/Schindler, Kirsten (Hrsg.) Texte schreiben. Duisburg: Gilles & Franke, 7–26. 

Becker-Mrotzek, Michael / Böttcher, Ingrid (2012). Schreibkompetenz entwickeln und beurteilen. 4. Auflage. 

Berlin: Cornelsen Verlag.  

Becker-Mrotzek, M. (2014). Schreibkompetenz. In J. Garbowski (Hrsg.), Sinn und Unsinn von Kompetenzen. 

Fähigkeitskonzepte im Bereich von Sprache, Medien und Kultur (S.51-71). Leverkusen: Barbara Budrich. 

Becker-Mrotzek, Michael/Grabowski, Joachim/Jost, Jörg/Knopp, Matthias/Linnemann, Markus (2014). 

Adressatenorientierung und Kohärenzherstellung im Text. Zum Zusammenhang kognitiver und sprachlich 

realisierter Teilkomponenten von Schreibkompetenz. Didaktik Deutsch 37/2014, 21–43. 

Becker-Mrotzek, Michael (2014). Bildungsstandards und Schreibaufgaben. In: Feilke, Helmuth/Pohl, Thorsten 

(Hrsg.) Schriftlicher Sprachgebrauch – Texte verfassen. Hohengehren: Schneider, 501–513. 

Becker-Mrotzek, Michael/Böttcher, Ingrid (2015). Schreibkompetenz entwickeln und beurteilen. Berlin: 

Cornelsen Scriptor. 

Bereiter, Carl (1980). Development in Writing. In: Gregg, Lee W./Steinberg, Erwin R. (Hrsg.) Cognitive Processes 

in Writing. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 73–93.  

 



Integrated Reading and Writing Support in Vocational Education Project (ReWrVET Project) 

________________________________________________________________________________________________ 

ReWrVET project was funded with support from the European Commission under Erasmus+. This document reflects the views only of the author,  

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

Project period: 01 09 2015-31 08 2018. Agreement VG-SPS-RP-15-36-013584.  

P
a

g
e

  
 6

2
 

Bereiter, Carl / Scardamalia, Marlene (1987). The Psychology of Written Composition. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Block, C. C. & Duffy, G. G. (2008). Research on Teaching Comprehension. Where We’ve Been and Where We’re 

Going, in Block, C. C., Parris, S. R. (eds.) Comprehension Instruction: Research-Based Best Practices, Second 

Edition, Guildford Publications 

Buehl, D. (2001). Classroom strategies for interactive learning, (2nd ed.), International Reading Association, 

Newark 

Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, 

assessment. Cambridge et al: Cambridge University Press. 

Dymock, S. (2005). Teaching expository text structure awareness. The Reading Teacher, 59(2), 177-182 

Efing, Christian (2008). „Aber was halt schon schwer war, war, wo wir es selber schreiben sollten.“ Defizite und 

Förderbedarf in der Schreibkompetenz hessischer Berufsschüler. In: Jakobs, Eva-Maria/ Lehnen, Katrin (Hrsg.) 

Berufliches Schreiben. Ausbildung, Training, Coaching. Frankfurt/M.: Peter Lang, 17–34. 

Efing, Christian (2006): „Viele sind nicht in der Lage, diese schwarzen Symbole da lebendig zu machen.“ - 

Befunde empirischer Erhebungen zu Sprachkompetenz hessischer Berufsschüler. In: Efing, Christian /Janich, 

Nina (Hrsg.) Förderung der berufsbezogenen Sprachkompetenz. Befunde und Perspektiven. Paderborn: Eusl-

Verlagsgesellschaft, 34–68.  

Efing, Christian (2013). Editorial: Sprache und Kommunikation in der beruflichen Bildung. Anforderungen an 

die Kompetenzen, die Diagnose und die Förderung. In: Efing, Christian (Hrsg.) bwp@ Spezial 6 – Hochschultage 

Berufliche Bildung 2013, Fachtagung 18, 1-6. Abrufbar unter: 

http://www.bwpat.de/ht2013/ft18/editorial_ft18-ht2013.pdf (accessed 19/10/2016)  

Emig, Janet (1971). The Composing Process of Twelfth Graders. Urbana (IL): NCTE. 

Feilke, Helmuth (2014). Begriff und Bedingungen literaler Kompetenz. In: Feilke, Helmuth/Pohl, Thorsten 

(Hrsg.) Schriftlicher Sprachgebrauch – Texte verfassen. Hohengehren: Schneider, 33–53. 

Feilke, Helmuth (2014). Argumente für eine Didaktik der Textprozeduren. In: Bachmann, Thomas / Feilke, 

Helmuth (Eds.) Werkzeuge des Schreibens. Beiträge zu einer Didaktik der Textprozeduren. Stuttgart: Fillibach 

bei Klett, 11–34. 

Feilke, Helmuth (2012): Was sind Textroutinen? Zur Theorie und Methodik des Forschungsfeldes. In: Feilke, 

Helmuth / Lehnen, Katrin (Eds.) Schreib- und Textroutinen. Theorie, Erwerb und didaktisch-mediale 

Modellierung. Peter Lang: Frankfurt/M. et al., 1–31. 

Fitzgerald, Jill/Shanahan, Timothy (2000). Reading and Writing Relations and Their Development. Educational 

Psychologist 35, 39–50. 

http://www.bwpat.de/ht2013/ft18/editorial_ft18-ht2013.pdf


Integrated Reading and Writing Support in Vocational Education Project (ReWrVET Project) 

________________________________________________________________________________________________ 

ReWrVET project was funded with support from the European Commission under Erasmus+. This document reflects the views only of the author,  

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

Project period: 01 09 2015-31 08 2018. Agreement VG-SPS-RP-15-36-013584.  

P
a

g
e

  
 6

3
 

Fleuchaus, Isolde (2004). Kommunikative Kompetenzen von Auszubildenden in der beruflichen Ausbildung. 

Ausprägungen, Förderung und Relevanz im Urteil von Ausbildern, Lehrern und Auszubildenden. Dissertation. 

Hamburg: Dr. Kovač.  

Flower, Linda / Hayes, John R. (1980). The dynamics of composing: Making plans and juggling constraints. In: 

Gregg, Lee W. / Steinberg, Erwin R. (Eds.) Cognitive processes in writing. Erlbaum: Hillsdale NJ, 31–50. 

Flower, Linda / Hayes, John R. (1981): A cognitive process theory of writing. College Composition and 

Communication 32, 365–387. 

Frayer, D.A., & Klausmeier, H.G. (1969).  A schema for testing the level of concept mastery, Technical Report 

#16. The University of Wisconsin. 

Gibbons, Pauline (2015). Scaffolding Language, scaffolding Learning. Teaching Second Language Learners in 

the Mainstream Classroom. Portsmouth: Heinemann. 

Glaser, Cornelia/ Keβler, Christina/Brunstein, Joachim C. (2009). Förderung selbstregulierten Schreibens bei 

Viertklässlern. Effekte auf strategiebezogene, holistische und subjektive Masse der Schreibkompetenz. 

Zeitschrift für Pädagogische Psychologie 23(1), 5-18. 

Glaser, Cornelia (2004). Förderung der Schreibkompetenz bei Grundschülern: Effekte einer integrierten 

Vermittlung kognitiver Schreibstrategien und selbstregulatorischer Fertigkeiten. Unveröffentlichte Dissertation 

zur Erlangung des Grades Dr. Phil., Humanwissenschaftliche Fakultät der Universität Potsdam, Potsdam. 

Abrufbar unter: https://publishup.uni-potsdam.de/files/205/GLASER.PDF (accessed 19/10/2016) 

Grabowski, Joachim/Becker-Mrotzek, Michael/Knopp, Matthias/Jost, Jörg/Weinzierl, Christian (2014). 

Comparing and Combining Different Approaches to the Assessment of Text Quality. In: Knorr, Dagmar/Heine, 

Carmen/Engberg, Jan (Hrsg.) Methods in Writing Process Research. Frankfurt/M.: Peter Lang, 147–165. 

Graham, S., McKeown, D., Kiuhara, S. & Harris, K. R. (2012). A Meta-Analysis of Writing Instruction for Students 

in the Elementary Grades. Journal of Educational Psychology, No Pagination Specified. 

Graham, Steve/Hebert, Michael (2010). Writing to Read. Evidence for How Writing Can Improve Reading. New 

York: Carnegie Corporation. 

Graham, Steve/Perin, Dolores (2007). Writing next: Effective strategies to improve writing of adolescents in 

middle and high schools. New York: Carnegie Corporation. 

Graham, Steve/Harris, Karen R./Mason, Linda (2005). Improving the writing performance, knowledge, and self- 

efficacy of struggling young writers: The effects of self-regulated strategy development. Contemporary 

Educational Psychology 30, 207–241. 

Gunning, T. G. (2003). Building Literacy in the Content Areas, Pearson Education 

Harris, Karen R./Graham, Steven (1996). Making the writing process work. Strategies for composition and 

selfregulation. 2. Aufl. Cambridge Mass.: Brookline Books Inc. 



Integrated Reading and Writing Support in Vocational Education Project (ReWrVET Project) 

________________________________________________________________________________________________ 

ReWrVET project was funded with support from the European Commission under Erasmus+. This document reflects the views only of the author,  

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

Project period: 01 09 2015-31 08 2018. Agreement VG-SPS-RP-15-36-013584.  

P
a

g
e

  
 6

4
 

Hatti, J. (2009). Visible Learning: A Systhesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achivement. London: 

Routledge.  

Hayes, John R./Flower, Linda (1980). Writing as problem solving. Visible Language 14, 288–299. 

Heinemann, Wolfgang/Viehweger, Dieter (1991). Textlinguistik. Eine Einführung (=Reihe Germanistische Lin- 

guistik 115). Tübingen: Niemeyer. 

Herber, H. (1978). Teaching reading in the content areas. (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 

Hidi, Suzanne/Boscolo, Pietro (2006). Motivation and Writing. In: Charle A., MacArthur/Steve, Graham/ Jill, 

Fitz-gerald (Hrsg.) Handbook of Writing Research. New York: Guilford, 144-157. 

Hirsch, E.D. (2003). Reading comprehension requires knowledge – of words and the world: Scientific insights 

into the fourth-grade slump and the nation’s stagnant comprehension scores. American Educator, Spring 

2003. American Federation of Teachers 

Hoefele, Joachim / Konstantinidou, Liana / Weber, Chantal (2017): Zweitsprachendidaktische Konzepte in der 

Förderung der allgemeinen Schreibkompetenz an Berufsfachschulen. In: Efing, Christian / Kiefer, Karl-Hubert 

(Eds.) Sprachbezogene Curricula und Aufgaben in der beruflichen Bildung. Frankfurt/M.: Peter Lang. 

Hoefele, Joachim / Konstantinidou, Liana (2016). Förderung der allgemeinen Schreibkompetenz an 

Berufsfachschulen: Prozessorientierte Schreibdidaktik zwischen Deutsch als Mutter- (DaM) und Zweitsprache 

(DaZ). In: Kreyer, Rolf / Güldenring, Barbara / Schaub, Steffen (Eds.) Angewandte Linguistik in Schule und 

Hochschule. Neue Wege für Sprachunterricht und Ausbildung. Frankfurt a. M.: Peter Lang. 

Hoefele, Joachim / Konstantinidou, Liana (in preparation). Förderung der allgemeinen Schreibkompetenz im 

Bereich der beruflichen Bildung. In: Efing, Christian / Kiefer, Karl-Hubert (Eds.) Sprache und Kommunikation in 

der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Ein interdisziplinäres Handbuch. Tübingen: Narr. 

Hoffman, J.  (1992). Critical Reading/Thinking Across the Curriculum: Using I-Charts to Support Learning. 

Language Arts, 69(2), 121-127. 

International Literacy Association (2017). Literacy Leadership Brief., Second-Language Learners’ Vocabulary 

and Oral Language Development, available at https://www.literacyworldwide.org/docs/default-source/where-

we-stand/ila-second-language-learners-vocabulary-oral-language.pdf?sfvrsn=67f9a58e_6 (accessed 

18/02/2018) 

Kaiser, A., Kaiser, R., Lambert, A., Hohenstein, K. (Hrsg.) (2015): Lernerfolg steigern, Metakognitiv fundiertes 

Lernen in der Grundbildung. 1. Auflage. Bielefeld: W. Bertelsmann. 

Kim, J. et al. The Experimental Effects of the Strategic Adolescent Reading Intervention (STARI) on a Scenarios-

Based Reading Comprehension Assessment, SREE 2016 Spring Conference Abstract 

https://www.literacyworldwide.org/docs/default-source/where-we-stand/ila-second-language-learners-vocabulary-oral-language.pdf?sfvrsn=67f9a58e_6
https://www.literacyworldwide.org/docs/default-source/where-we-stand/ila-second-language-learners-vocabulary-oral-language.pdf?sfvrsn=67f9a58e_6


Integrated Reading and Writing Support in Vocational Education Project (ReWrVET Project) 

________________________________________________________________________________________________ 

ReWrVET project was funded with support from the European Commission under Erasmus+. This document reflects the views only of the author,  

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

Project period: 01 09 2015-31 08 2018. Agreement VG-SPS-RP-15-36-013584.  

P
a

g
e

  
 6

5
 

Konstantinidou, Liana / Hoefele, Joachim / Kruse, Otto (2016). Assessing writing in vocational education and 

training schools: Results from an intervention study. In: Göpferich, Susanne / Neumann, Imke (Eds.) 

Developing and Assessing Academic and Professional Writing Skills. Frankfurt/M.: Lang, 73–101. 

Lee, C.D., & Spratley, A. (2010). Reading in the disciplines: The challenges of adolescent literacy. New York, NY: 

Carnegie Corporation of New York 

Locke, Terry (2010). Beyond the grammar wars. A resource for teachers and students on developing language 

knowledge in the English Literacy classroom. New York: Routledge. 

Medina, C. (Editor) (2008). Successful Strategies for Reading in the Content Areas (2nd Edition) Secondary. 

Huntington Beach: Shell Education.  

Müller, Anette (2003). Deutsch als Zweitsprache in der Berufsausbildung. Sprachsoziologische Überlegungen, 

pädagogische Positionen und drei Bausteine zur Sprachförderung. Berlin: Artà. 

Myhill, Debra (2010). Ways of Knowing. Grammar as a Tool for Developing Writing. In: Locke, Terry (Ed.) 

Beyond the grammar wars. A resource for teachers and students on developing language knowledge in the 

English Literacy classroom. New York: Routledge, 129–148. 

Myhill, Debra (2012). The ordeal of deliberate choice. Metalinguistic development in secondary writers. In: 

Berninger, Virginia Wise (Ed.) Past, Present, and future contributions of cogni-tive writing research to cognitive 

psychology. Psychology Press: New York, 247–273. 

Neumann, Astrid / Giera, Winnie-Karen (in preparation). Diagnose von Schreibkompetenz im Bereich der 

beruflichen Bildung. In: Efing, Christian / Kiefer, Karl-Hubert (Ed) Sprache und Kommunikation in der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung. Ein interdisziplinäres Handbuch. Tübingen: Narr. 

Nodari, Claudio (2002). Was heisst eigentlich Sprachkompetenz? In: Schweizerisches Institut für 

Berufspädagogik (Ed.) Barriere Sprachkompetenz. Dokumentation zur Impulstagung vom 2. November 2001 im 

Volkshaus Zürich. SIBP: Zollikofen, 9–14. 

OECD, 2016: PISA 2018 Draft Analytical Frameworks, https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA-2018-

draft-frameworks.pdf (accessed 18/12/2016) 

Ogle, D.M. (1986). K-W-L: A teaching model that develops active reading of expository text. The Reading 

Teacher 39: 564-570. 

Philipp, Maik (2012). Besser lesen und schreiben. Wie Schüler effektiver mit Sachtexten umgehen lernen. 

Stuttgart: Kohlhammer.  

Philipp, Maik (2013). Lese- und Schreibunterricht. Tübingen und Basel: A. Francke. 

Philipp, M. (2015). Grundlagen der effektiven Schreibdidaktik und des systematischen schulischen 

Schreibförderung (3. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 

https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA-2018-draft-frameworks.pdf
https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA-2018-draft-frameworks.pdf


Integrated Reading and Writing Support in Vocational Education Project (ReWrVET Project) 

________________________________________________________________________________________________ 

ReWrVET project was funded with support from the European Commission under Erasmus+. This document reflects the views only of the author,  

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

Project period: 01 09 2015-31 08 2018. Agreement VG-SPS-RP-15-36-013584.  

P
a

g
e

  
 6

6
 

Piepho, Hans-Eberhard (2003).  Lerneraktivierung im Fremdsprachenunterricht: „Szenarien“ in Theorie und 

Praxis. Braunschweig: Schroedel. 

Pohl, Thorsten (2007). Studien zur Ontogenese wissenschaftlichen Schreibens. Niemeyer: Tübingen. 

Pressley, M. & Gaskins, I. W. (2006). Metacognitively competent reading comprehension is constructively 

responsive reading: how can such reading be developed in students? Metacognition Learning (2006) 1: 99–

113, DOI 10.1007/s11409-006-7263-7 

Pritchard, Ruie J. / Honeycutt, Ronald L. (2006). The process approach to writing instruction. In: MacArthur, 

Charles / Graham, Steve / Fitzgerald, Jill (Eds.) Handbook of Writing Research. New York, etc.: The Guilford 

Press, 275-291. 

Rijlaarsdam, G., Braaksma, M., Couzijn, M., Janssen, T., Raedts, M., Van Steendam, E., … van den Bergh, H. 

(2008). Observation of peers in learning to write. Practise and research. Journal of Writing Research, 1(1), 53–

83. 

Rijlaarsdam, Gert/ Braaksma, Martine (2008). Die Sache mit den ‚Schlemmy‘-Riegeln. Beobachtendes Lernen: 

Ein Beispiel aus der Unterrichtspraxis. Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts 

Textkompetenz 39, 23–27. 

Ruhmann, Gabriela / Kruse, Otto (2014). Prozessorientierte Schreibdidaktik: Grundlagen, Arbeitsformen, 

Perspektiven. In: Dreyfürst, Stephanie / Sennewald, Nadja (Eds.) Schreiben. Grundlagentexte zur Theorie, 

Didaktik, und Beratung. Opladen: Barbara Budrich, 15-34.  

Schneider, Hansjakob / Becker-Mrotzek, Michael / Sturm, Afra / Jambor-Fahlen, Simone / Neugebauer, Uwe / 

Efing, Christian / Kernen, Nora (2013). Expertise. Wirksamkeit von Sprachförderung. Zürich: Bildungsdirektion. 

Schoenbach, R. et al (1999). Reading for Understanding. A Guide to Improving Reading in Middle and High 

School Classrooms, Jossey-Bass, pp. 17-20 

Schwartz R. M., Raphael T.E. (1985) Concept of Definition: A Key to Improving Students' Vocabulary, The 

Reading Teacher, 39: 198-205  

Sedita, J. (2005). Effective vocabulary instruction. Insights on Learning Disabilities 2(1) 33-45, 2005 

Stahl, S.A. (2003). How words are learned incrementally over multiple exposures. American Educator, Spring 

2003  

Steinhoff, Torsten (2007). Wissenschaftliche Textkompetenz. Niemeyer: Tübingen. 

Sturm, A.; Schneider, H. und Philipp, M. (2013): Schreibförderung an QUIMSSchulen. Grundlagen und 

Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Programms. Aarau: Pädagogische Hochschule FHNW, Zentrum 

Lesen. 

Vaughan, J.L., Estes, T.H. (1986). Reading and Reasoning Beyond the Primary Grades, Allyn and Bacon Inc. 



Integrated Reading and Writing Support in Vocational Education Project (ReWrVET Project) 

________________________________________________________________________________________________ 

ReWrVET project was funded with support from the European Commission under Erasmus+. This document reflects the views only of the author,  

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

Project period: 01 09 2015-31 08 2018. Agreement VG-SPS-RP-15-36-013584.  

P
a

g
e

  
 6

7
 

Wild K-P., Klein-Allermann E. (1995): Nicht alle lernen auf die gleiche Weise... individuelle Lernstrategien und 

Hochschulunterricht. In: Handbuch Hochschullehre. Behrendt B (Ed); Bonn: Raabe Verlag. 

Wood, K.D. (1988). Guiding students through information text. The Reading Teacher, 41: 912-920. 

Wyss Kolb, Monika (2002). Zu den Schreibkompetenzen von Berufsschülerinnen und Berufsschülern. In: 

Josting, Petra/Peyer, Ann (Ed.) Deutschdidaktik und berufliche Bildung. Baltmannsweiler: Schneider, 79–91. 

Wyss Kolb, Monika (1995). Was und wie Lehrlinge schreiben. Eine Analyse von Schreibgewohnheiten und von 

ausgewählten formalen Merkmalen in Aufsätzen. Aarau: Sauerländer. 

  



Integrated Reading and Writing Support in Vocational Education Project (ReWrVET Project) 

________________________________________________________________________________________________ 

ReWrVET project was funded with support from the European Commission under Erasmus+. This document reflects the views only of the author,  

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

Project period: 01 09 2015-31 08 2018. Agreement VG-SPS-RP-15-36-013584.  

P
a

g
e

  
 6

8
 

Capitolul 3. Instrumente de analiză a nevoilor și instrumente de evaluare 

 
 

Introducere 

Care este scopul analizei de nevoi și a instrumentelor de evaluare? 

Produsul intelectual 3 conține trei subproduse: subprodusul 1 chestionare (format hârtie / online) pentru elevii 

din învățământul profesional (grup țintă primar) și profesorii din învățământul profesional (grup țintă 

secundar); subprodusul 2 interviu structurat cu grupul țintă secundar; subprodusul 3 instrumente de evaluare 

ușoară pentru subprodusele 1 și 2. În plus, acesta include și analiza nevoilor, care a fost efectuată la începutul 

proiectului, pentru a identifica genurile (textului) folosite în educația și formarea profesională din țările 

partenere și profesiile pentru care sunt pregătiți elevii. Un raport privind analiza nevoilor poate fi găsit în 

manual. 

Instrumentele (chestionarele și interviul) și mijloacele pentru analiza datelor colectate au fost utilizate pentru 

evaluarea abordării pedagogice în fiecare dintre țările participante la proiect. Instrumentele au fost 

implementate înainte, imediat după și la patru luni de la predarea prin noua abordare și cu materialele 

propuse de echipa de proiect (măsuri pre-, post- și follow-up). Studiul de evaluare are scopul de a furniza 

rezultate privind impactul și utilizarea noii abordări în țările partenere (cazuri). O comparație între țări nu face 

obiectul prezentei investigații. 

Chestionarul pentru elevi (subprodusul 1a) a fost implementat cu scopul de a se evalua informațiile de bază 

despre grupul țintă primar (de exemplu sex, vârstă, ucenicie, migrație și migrație lingvistică), precum și 

obiceiurile în ceea ce privește cititul și scrierea elevilor din învățământul profesional. Dincolo de aceasta, a fost 

folosit pentru autoevaluarea abilităților de citire și scriere ale elevilor înainte, imediat după și la patru luni 

după intervenție. 

Chestionarul profesorilor (subprodusul 1b) colectează informații de fond despre grupul țintă secundar (de ex. 

gen, vârstă, experiență didactică). El evaluează, de asemenea, și gradul de familiarizare al cadrelor didactice cu 

metodele de predare și abordările privind dezvoltarea abilităților de citire și scriere, precum și opinia lor 

referitoare la importanța competențelor de citire și scriere în învățământul profesional. Nu în ultimul rând, 

invită profesorii să evalueze abilitățile de citire și scriere ale elevilor la începutul anului școlar. 

Estimările profesorilor cu privire la impactul abordării didactice asupra abilităților de citire și scriere ale elevilor 

au fost obținute prin interviuri structurate. Subprodusul 2 include o descriere a procedurii de interviu pentru 

coordonatorul de proiect și o listă de întrebări privind punctul de vedere al profesorilor și experiența avută de 

aceștia în cadrul noii abordări, opiniile profesorilor cu privire la materialele furnizate de echipa de proiect, 

precum și nevoile lor de sprijin suplimentar. 

Imaginea de pe pagina următoare descrie procesul din cadrul studiului de evaluare (proiectare) și utilizarea 

instrumentelor de evaluare pe perioada derulării proiectului. 

Cine poate utiliza analiza de nevoi și instrumentele de evaluare? 

După cum s-a menționat mai sus, analiza de nevoi a fost realizată, iar instrumentele de evaluare au fost 

elaborate în scopuri de cercetare. Cu toate acestea, profesorii care doresc să obțină mai multe informații 

despre elevii lor în ceea ce privește obiceiurile acestora de citire și scriere sau abilitățile lor (auto-evaluate) de 
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citire și scriere pot folosi chestionarul pentru a obține informații utile în vederea planificării lecțiilor. Unele țări 

partenere au raportat faptul că CEFR - Cadrul european comun de referință pentru limbi, adaptat scopurilor 

proiectului și utilizat pentru autoevaluarea elevilor și evaluarea de către profesori a competențelor de citire și 

scriere ale acestora, a constituit o noutate pentru un număr mare de profesori prin modul de descriere și 

evaluare a competențelor lingvistice. Descriptorii de performanță (elementele) utilizați în chestionare 

contribuie la o estimare mai personală și diferențiată a abilităților de citire și scriere ale elevilor. 

 

Notă: Nu se așteaptă ca profesorii care implementează abordarea integrată a citit-scrisului să efectueze, de 

asemenea, o analiză de nevoi sau să evalueze în mod sistematic abordarea cu instrumentele descrise în acest 

capitol. 
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Ilustrația 1 Proiect de studiu și Instrumente 

Analiza de nevoi 

(Identificarea genurilor de text comune 
țărilor partenere și specializărilor 
elevilor, în vederea intervenției 

t1 (Înainte de 

intervenție) 

CE: Autoevaluarea 

competențelor de citit și 

scriere; informații despre 

mediul elevilor; obiceiuri de 

citit și scriere 

 

t: Timp 

CE: Chestionarul elevilor 

CP: Chestionarul profesorilor 

IP: Interviul profesorilor 

 

Intervenție 

Predare pe bază de 

scenarii de învățare 

pentru dezvoltarea 

citit-scrisului în 

învățământul 

profesional 

t2 (după intervenție) 

CE: Autoevaluarea 

competențelor de citit și 

scriere; informații despre 

mediul elevilor; obiceiuri de 

citit și scriere 

CP: Evaluarea competențelor 

de citit și scriere ale elevilor; 

informații despre mediul 

elevilor; atitudinea elevilor 

față de citit și scriere 

IP: Evaluarea noii abordări de 

predare(experiențe, 

provocări, eficacitate, 

beneficii); evaluarea 

materialelor furnizate prin 

proiect 

 

t3 (la 3 luni după 

intervenție) 

CE: Autoevaluarea 

competențelor de citit și 

scriere; informații despre 

mediul elevilor; obiceiuri 

de citit și scriere 

IP: Sustenabilitatea 

(continuarea utilizării noii 

abordări și experiențele; 

beneficii); nevoi de sprijin 

suplimentar 
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Cum se relaționează analiza de nevoi și instrumentele de evaluare cu celelalte produse 

intelectuale ale proiectului? 

PI 3 "Analiza de nevoi și instrumente de evaluare "servește la colectarea de informații despre nevoile, 

obiceiurile și abilitățile de citire și scriere ale elevilor. Aceste informații, împreună cu opiniile profesorilor și 

evaluate cu ajutorul instrumentelor dezvoltate, permit evaluarea abordării pedagogice descrise în Cadru în 

fiecare dintre țările participante. PI 2 "Cadrul" este baza întregului proiect și ar trebui studiat înainte de toate. 

Acesta oferă baza teoretică necesară în ceea ce privește conceptele de citire și scriere și interacțiunea 

acestora. PI 4 "Ghid" se bazează pe Cadru și oferă ajutor practic pentru profesori. Cadrul și Ghidul sunt foarte 

strâns legate; de asemenea, ajută la dezvoltarea unui demers didactic adecvat, precum și la înțelegerea citirii și 

scrisului, astfel încât să se poată crea scenarii de învățare și să fie sprijiniți elevii. PI 5 " Materiale didactice 

pentru dezvoltarea citit-scrisului bazate pe scenarii " nu poate fi creat fără a se înțelege mai întâi Cadrul și fără 

a se utiliza Ghidul. PI 6: Atelier pentru profesori: "Abordarea integrată a citit-scrisului în formarea profesională 

"se bazează pe conceptele teoretice ale Cadrului și îi ajută pe profesori să înțeleagă abordarea integrată de 

citire și scriere și cum să creeze scenarii pentru elevii lor. PI 7 "Manual" aduce totul într-o publicație 

cuprinzătoare care conține resursele create în cadrul acestui proiect și ilustrează exemple ale eforturilor 

partenerilor de a promova și implementa dezvoltarea integrată a competențelor de citire și scriere în 

învățământul profesional. 

 

Subprodusele din PI 3 sunt descrise mai jos cu detalii privind dezvoltarea, administrarea și implementarea 

practică a acestora. 

 

Subprodusul 1a: Chestionarul elevilor  

Chestionarul elevilor a fost administrat online (unipark) de către Universitatea de Științe Aplicate din Zurich. 

Pentru traducerea versiunii originale în limba engleză și implementarea online a versiunilor în limbile 

naționale, au fost utilizate formulare de adaptare naționale. În acestea, țările partenere au putut înregistra 

modificările aduse datorită adaptării instrumentului la contextul învățământului profesional respectiv (de ex. 

Eliminarea sau adăugarea de variabile). 

 

În ceea ce privește conținutul chestionarului, elementele pentru autoevaluarea abilităților de citire și scriere se 

bazează pe descriptorii din grila de autoevaluare CEFR. Pentru chestionarul de proiect, am derivat elemente 

unice pentru competențele generale și descriptorii aferenți nivelului. Dacă a fost necesar, am simplificat 

propozițiile sau am adăugat exemple pentru a asigura înțelegerea elevilor; am renunțat la genuri care sunt mai 

puțin relevante pentru elevii din învățământul profesional sau am adăugat genuri noi cu o mai mare relevanță. 

În plus, în afara CEFR, opțiunile de răspuns din chestionarul de proiect cuprind o scală de patru puncte (acord 

puternic, acord, dezacord, dezacord puternic). Atribuirea elementelor / descriptorilor la nivelurile CEFR (A1-

C2) nu este vizibilă pentru participanți. 
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S 

C 

R 

I 

E 

R 

E 

Scriere Pot să scriu o carte poştală 

scurtă şi simplă, de 

exemplu, cu salutări din 

vacantă. Pot să completez 

formulare cu detalii 

personale, de exemplu, 

numele, naţionalitatea şi 

adresa mea pe un formular 

de hotel. 

Pot să scriu  mesaje scurte şi 

simple. Pot să scriu o 

scrisoare personală foarte 

simplă, de exemplu, de 

mulţumire. 

Pot să scriu un text simplu şi 

coerent pe teme familiare sau 

de interes personal. Pot să 

scriu scrisori personale 

descriind experienţe şi 

impresii. 

Pot să scriu texte clare şi detaliate 

într-o gamă vastă de subiecte 

legate de domeniul meu de 

interes. Pot să scriu un eseu sau un 

raport, transmiţând informaţii sau 

argumentând în favoarea sau 

împotriva unui punct de vedere. 

Pot să scriu scrisori subliniind 

semnificaţia pe care o atribui 

personal evenimentelor sau 

experienţelor. 

Pot să ms exprim prin texte 

clare, bine structurate, 

dezvoltând punctele de vedere. 

Pot să tratez subiecte complexe 

într-o scrisoare, un eseu sau un 

raport, subliniind aspectele pe 

care le consider importante. 

Pot să selectez un stil adecvat 

destinatarului 

Pot să scriu texte clare, cursive, 

adaptate stilistic contextului. Pot 

să redactez scrisori, rapoarte sau 

articole complexe, cu o structură 

logică clară, care să-l ajute pe 

cititor să sesizeze şi să retină 

aspectele semnificative. Pot să 

redactez rezumate sau recenzii ale 

unor lucrări de specialitate sau 

opere literare. 

 

Ilustrația1 CEFR, Grila de autoevaluare – Competențe de scriere 

Tabel 1 Exemple de elemente adaptate 

Pot să completez formulare cu detalii personale, de exemplu nume, vârstă și adresă la un concurs cu premii. 

 

Pot să scriu scrisori sau email-uri, subliniind semnificația personală a evenimentelor și experiențelor.   

 

Subprodusul 1b Chestionarul profesorilor 

Chestionarul profesorilor a fost administrat de parteneri la nivel național. Traducerea în limbile naționale a 

cerut din nou adaptări fiecărui context educațional. Țările au gestionat în mod diferit administrarea 

chestionarului. În timp ce unele țări au creat versiuni online, altele au preferat formatul pe hârtie. Tabelul 

următor prezintă o imagine de ansamblu asupra administrării chestionarului profesorilor în fiecare țară 

parteneră: 

Tabel 2 Administrarea Chestionarului Profesorilor 

Țara Formă  Instrument 

Estonia hârtie  

Germania hârtie  

Polonia  hârtie  

România online Google 

forms 
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Subprodusul 2: Interviu structurat cu grupul țintă secundar (profesori din învățământul 

profesional)   

În cadrul acestui proiect, evaluarea abilităților de citire și scriere ale  elevilor  s-a bazat pe o autoevaluare 

înainte, imediat după și la după patru luni de la intervenție. Din moment ce atât cercetătorii, cât și profesorii își 

exprimă îndoielile cu privire la valoarea și acuratețea acestei tehnici și la capacitatea de autoevaluare a elevilor 

(Ross, 2006), am decis să implicăm profesorii în evaluarea impactului noii abordări pedagogice asupra 

dezvoltării literației elevilor și să colectăm date calitative printr-un interviu structurat cu grupul țintă secundar. 

Datele calitative ar trebui să furnizeze nu numai estimări cantitative despre creșterea competențelor de citire 

și scriere ale elevilor, ci și explicații despre acestea. Interviurile imediat după și la patru luni după intervenție ar 

trebui să ne ofere ocazia de a discuta punctele forte și punctele slabe ale acestei abordări pedagogice cu 

mediatorii (profesorii): Ce a funcționat bine și de ce? Cine ar putea beneficia de aceasta? Ce sprijin suplimentar 

este necesar pentru implementarea zilnică a abordării la clasă? 

Țările partenere au primit instrucțiuni concrete referitoare la efectuarea interviurilor, precum și o listă cu 

posibile întrebări (orientare). Analiza calitativă a datelor a fost realizată cu ajutorul unei grile dezvoltate de 

echipa de proiect (vezi mai jos). Țările partenere au prezentat apoi un raport în limba engleză privind 

rezultatele obținute. 

 

 

Subprodusul 3: Instrumente pentru evaluarea ușoară a SP 1 și SP 2 

Datele din chestionarul elevilor au fost analizate cu R de către Universitatea de Științe Aplicate din Zurich. 

Software-ul este un mediu gratuit pentru calculul statistic și grafică. Descrierile și rezultatele analizei sunt 

incluse în raportul final. Și scripturile dezvoltate pentru analiză sunt disponibile. Pentru mai multe informații, 

vă rugăm să contactați managerul de proiect: stefan.sigges@pl.rlp.de 

 

Datele provenite din chestionarul profesorilor au fost analizate de fiecare țară parteneră. Rezultatele au fost 

rezumate în limba engleză de fiecare țară (a se vedea raportul final). 

 

Mai mult, am elaborat o grilă pentru evaluarea analizei calitative a datelor, care servește la codificarea datelor 

conform următoarelor categorii: (a) implementare (motivația elevilor, obstacole, avantaje și dezavantaje); (b) 

calitatea materialului (relevanța scenariilor pentru elevi, integrarea citirii și scrisului, calitatea sarcinilor și a 

exercițiilor); (c) eficacitatea (beneficiile privind abilitățile de citire și scriere ale elevilor, învățarea autonomă) și 

(d) sprijinul (evaluarea sprijinului oferit (ghid, listă de verificare) și nevoia de sprijin suplimentar). După 

codarea datelor cu ajutorul acestui instrument, țările partenere au scris un raport în limba engleză. Rezultatele 

sunt incluse în raportul final. 

Bibliografie 

Ross, J.A. (2006). The reliability, validity, and utility of self-assessment. Practical Assessment, Research, and 

Evaluation, 11(10), 1-13. 

 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/guideline-based.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/guideline-based.html
mailto:stefan.sigges@pl.rlp.de
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Anexă 

 

Subprodusul 1a Chestionarul elevilor  

Chestionarul elevilor este disponibil online. Accesul este posibil cu logare. Pentru versiunea printată, vă rugăm 

să contactați coordonatorul de proiect: stefan.sigges@pl.rlp.de  

 

Subprodusul 1b Chestionarul profesorilor 

 

Abordarea integrată a citit-scrisului în formarea profesională 
 

Chestionarul profesorilor 

Studiu principal 

Vă mulțumim că ați participat la proiectul Erasmus + Abordarea integrată a citit-scrisului în formarea 
profesională 

Prin intermediul acestui chestionar ne dorim să 

• adunăm informații despre cadrele didactice care au lucrat cu conceptul și materialele 

proiectului; 

• aflăm mai multe despre experiențele profesorilor în cadrul proiectului; 

• obținem feedback despre impactul proiectului asupra abilităților de citire și scriere ale 

elevilor. 

Toate răspunsurile dvs. vor fi strict confidențiale și nu vor fi asociate niciodată cu numele dvs. 

mailto:stefan.sigges@pl.rlp.de
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Vă rugăm să completați acest chestionar înainte de a începe să lucrați cu scenarii la clasă.  

I. General 

 
 

 
 

II. Estimarea competențelor de citire și scriere la elevi 

 
În următoarele întrebări veți găsi enunțuri referitoare la competențele de citire și scriere a elevilor.  
 
Vă rog citiți cu atenție enunțurile de mai jos, observați elevii în timpul orelor în ceea ce privește 
competențele de citire și scriere, cel puțin pe perioada a 4 săptămâni și răspundeți la următoarele 
întrebări.  
Pentru fiecare enunț completați în coloana cu procentajul un număr (0, 10, 20, … 100%) care să 
indice procentul elevilor care sunt capabili să îndeplinească realizarea respectivului enunț.  
Please fill in one questionnaire per class.  
 
 
Ce procent din elevii dvs. pot face următoarele? 

Enunț Procentaj Nivel 

Pot să înţeleg nume cunoscute, cuvinte şi propoziţii foarte simple, de exemplu, din 

anunţuri, afişe sau cataloage. 

 

 A 1 

Pot să citesc texte foarte scurte şi simple. Pot să găsesc anumite informaţii previzibile 

în diverse materiale cotidiene (de ex., reclame, prospecte, meniuri, orare) şi pot să 

 A 2 



Integrated Reading and Writing Support in Vocational Education Project (ReWrVET Project) 

________________________________________________________________________________________________ 

ReWrVET project was funded with support from the European Commission under Erasmus+. This document reflects the views only of the author,  

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

Project period: 01 09 2015-31 08 2018. Agreement VG-SPS-RP-15-36-013584.  

P
a

g
e

  
 7

6
 

înţeleg scrisori personale scurte şi simple. 

 

Pot să înţeleg texte redactate, în principal, într-un limbaj uzual sau referitor la 

activitatea mea profesională. Pot să înţeleg descrierea evenimentelor, exprimarea 

sentimentelor şi a urărilor din scrisori personale. 

 

 B 2 

Pot să citesc articole şi rapoarte pe teme contemporane, în care autorii adoptă anumite 

atitudini şi puncte de vedere. Pot să înţeleg proză literară contemporană. 

 

 C 1 

Pot să înţeleg texte faptice şi literare lungi şi complexe, sesizând diferenţele stilistice. 

Pot să înţeleg articolele specializate şi instrucţiunile tehnice lungi, chiar dacă nu se 

referă la domeniul meu. 

 

 C 1 

Pot să citesc cu uşurinţă orice tip de text, chiar dacă este abstract sau complex din 

punct de vedere lingvistic sau al structurii, de exemplu,  manuale, articole specializate 

şi opere literare. 

 C 2 

 

Ce procent din elevii dvs. pot face următoarele? 

Enunț Procentaj Nivel 

Pot să scriu o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări din vacantă. Pot să 

completez formulare cu detalii personale, de exemplu, numele, naţionalitatea şi adresa 

mea pe un formular de hotel. 

 

 A1 

Pot să scriu  mesaje scurte şi simple. Pot să scriu o scrisoare personală foarte simplă, 

de exemplu, de mulţumire. 

 

 A2 

Pot să scriu un text simplu şi coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot să 

scriu scrisori personale descriind experienţe şi impresii. 

 

 B1 

Pot să scriu texte clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul 

meu de interes. Pot să scriu un eseu sau un raport, transmiţând informaţii sau 

argumentând în favoarea sau împotriva unui punct de vedere. Pot să scriu scrisori 

subliniind semnificaţia pe care o atribui personal evenimentelor sau experienţelor. 

 

 B2 

Pot să ms exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltând punctele de vedere. Pot 

să tratez subiecte complexe într-o scrisoare, un eseu sau un raport, subliniind aspectele 

 B2 
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pe care le consider importante. Pot să selectez un stil adecvat destinatarului. 

 

Pot să scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot să redactez scrisori, 

rapoarte sau articole complexe, cu o structură logică clară, care să-l ajute pe cititor să 

sesizeze şi să retină aspectele semnificative. Pot să redactez rezumate sau recenzii ale 

unor lucrări de specialitate sau opere literare. 

 C1 

 

Subprodusul 2 Interviul structurat cu profesorii t2/Interviul structurat cu profesorii t3 

                     

Interviu de grup 

Studiu principal 

După testare (imediat după intervenție) 

Participanți: 

• Intervievator: coordonator de proiect 

• Intervievați: profesorii care au lucrat cu scenarii 

• Persoana care întocmește procesul-verbal 

Metodă: 

• Interviu de grup structurat 

 

Procedură: 

• Citiți întrebările înainte de interviu 

• Solicitați unui coleg să redacteze procesul-verbal al interviului și să scrie o scurtă prezentare a 

proiectului în prealabil 

• Înregistrați interviul în scopuri de documentare 

• După interviu, verificați și completați documentația scrisă a interviului împreună cu persoana care a 

întocmit procesul-verbal 

• Salvați documentația scrisă și audio a interviului și păstrați-o în următorii cinci ani 

Întrebări pentru interviul structurat: 

1. Cum vi s-a părut să lucrați cu scenarii? / V-ați simțit confortabil să predați utilizând această 

abordare? A fost abordarea nouă pentru dvs? 

2. Care scenarii au avut un succes deosebit în ceea ce privește scopurile lor combinate (rezolvarea de 

probleme, promovarea competențelor de citire și scriere, motivația elevilor etc.) 

3. Cum au răspuns elevii la învățarea bazată pe scenarii? 

4. Rezultatele autoevaluării elevilor corespund cu impresia dvs despre abilitățile lor de citire și scriere? 

Dacă nu, unde sunt principalele diferențe? 

5. Cum evaluați eficiența învățării bazate pe scenarii? 
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6. Cum beneficiază elevii de învățarea bazată pe scenarii în ceea ce privește abilitățile lor de citire și 

scriere? 

7. Care sunt provocările dezvoltării abilităților de citire și scriere în educația și formarea profesională? 

8. În ce măsură a fost Ghidul util pentru înțelegerea învățării bazate pe scenarii? 

9. Vă ajuta lista de verificare să dezvoltați scenarii? Dacă nu, de ce? 

10. De ce sprijin suplimentar aveți nevoie pentru implementarea învățării bazate pe scenarii, de ex. 

idei pentru scenarii noi, idei pentru eșafodaj/scaffolding, idei de dezvoltare a stategiilor, etc.? 

 

Abordarea integrată a citit-scrisului în formarea profesională 
Interviu de grup  

Studiu principal 

Follow-up (la 4 luni după intervenție) 

Participanți: 

• Intervievator: coordonator de proiect 

• Intervievați: profesori care au lucrat cu scenariile 

• Persoana care întocmește procesul-verbal 

Metodă: 

• Interviu de grup structurat 

 

Procedură: 

• Citiți întrebările înainte de interviu 

• Solicitați unui coleg să redacteze procesul-verbal al interviului și să scrie o scurtă prezentare a 

proiectului în prealabil 

• Înregistrați interviul în scopuri de documentare 

• După interviu, verificați și completați documentația scrisă a interviului împreună cu persoana care a 

întocmit procesul-verbal 

• Salvați documentația scrisă și audio a interviului și păstrați-o în următorii cinci ani 

Întrebări pentru interviul structurat: 

1. Mai utilizați scenarii la clasă? Dacă da, ați conceput noi scenarii? Dacă nu, de ce? 

2. De ce sprijin suplimentar aveți nevoie sau doriți să aveți pentru implementarea învățării bazate pe 

scenarii, de ex. idei pentru scenarii noi, idei pentru eșafodaj/scaffolding, idei de dezvoltare a stategiilor 

etc.? 

3. Cum beneficiază elevii de învățarea bazată pe scenarii în ceea ce privește abilitățile lor de citire și 

scriere? Numiți câteva avantaje ale învățării bazate pe scenarii. 

4. Ce sfaturi ați oferi colegilor dvs. care ar dori să lucreze cu scenarii? 
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Subprodusul 3a Instrument de evaluare – Chestionarul elevilor 

Analiza datelor a fost făcută în R. Pentru mai multe informații despre colectarea datelor, introducerea datelor 

și analiză, contactați coordonatorul de proiect: stefan.sigges@plrp.de  

 

Subprodusul 3b Instrument de evaluare – Interviul structurat cu profesorii  

 

 

Abordarea integrată a citit-scrisului în formarea profesională 
 

Instrument de analiză a datelor de la interviu 

Studiu principal 

Interviuri structurate – Analiza datelor 

Implementare 

 

 

Motivația elevilor, 

obstacole, avantaje 

și dezavantaje  

 

 

 

Calitatea 

materialelor 

 

Relevanța 

scenariilor pentru 

elevi, integrarea 

citirii și scrisului, 

calitatea sarcinilor 

și a exercițiilor, etc. 

Eficacitatea 

 

 

Beneficiile privind 

abilitățile de citire și 

scriere ale elevilor, 

învățarea autonomă 

Sprijin 

 

 

Evaluarea sprijinului 

oferit (ghid, listă de 

verificare) și nevoia de 

sprijin suplimentar 

Alte 

informații 

 

 

 

 

  

mailto:stefan.sigges@plrp.de
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Abordarea integrată a citit-scrisului în formarea profesională (VET) - Raport privind 

analiza de nevoi  

  

Obiective 
Obiectivul principal al analizei de nevoi efectuate la începutul proiectului a fost 

                     a. să se identifice nevoile privind competențele de citire și scriere ale elevilor din  

                         învățământul profesional, 

                     b. să se identifice tipurile de text1 pe care elevii trebuie să le citească și să le scrie 

                         și în consecință 

                     c. să se identifice tipurile de text comune între țările din proiect. 

 

Țările participante au fost în primul rând rugate să-și definească grupul țintă din țara lor și să planifice 

dimensiunea eșantionului. Definiția grupului țintă include detalii privind specializare, an de studiu și programul 

de studii al elevilor. În plus, țările partenere au fost invitate să prezinte un scurt raport despre tipurile de text 

relevante pentru cariera școlară și profesională a elevilor din învățământul profesional. Raportul cuprindea 

următoarele întrebări: 

 

• Ce fel de texte trebuie să citească elevii conform curriculum-ului? 

• Ce fel de texte trebuie să scrie elevii în conformitate cu curriculum-ul? 

• Ce fel de texte citesc elevii la clasă (din perspectiva profesorilor)? 

• Ce fel de texte scriu elevii la clasă (din perspectiva profesorilor)? 

• Ce fel de texte le-ar plăcea elevilor să citească (din perspectiva elevilor)? 

• Ce fel de texte le-ar plăcea elevilor să scrie (din perspectiva elevilor)? 

 

Analiza ar trebui să ilustreze nevoile din perspectiva experților în educație, a cadrelor didactice și a elevilor. 

Așadar, s-a realizat analiza curriculei și au avut loc discuții cu grupul țintă, pentru a garanta o triangulare a 

datelor și o privire din mai multe perspective asupra nevoilor elevilor din învățământul profesional  în ceea ce 

privește cititul și scrisul (Dörnyei, 2015, 45-46). 

 

Grupul țintă 
 

Grupul țintă include, în principal, profesii tehnice. Asistenții avocaților din școlii germane sunt singura 

excepție. O altă excepție ar putea fi și tehnicienii contabili din Sopot. 

 

Aproape toate școlile intenționează să participe la proiect cu elevi aflați în primul sau al doilea an de studii. 

                                                           

1
 Genre/ tip de text este un termen folosit pentru clasificarea textelor, reprezentând modul în care scriitorii tipic folosesc 

limbajul pentru a răspunde la situații recurente. (Hyland, 2004). 
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Majoritatea programelor de studii urmate de elevii din învățământul profesional au o durată de trei ani. Cu 

toate acestea, există o mare varietate în ceea ce privește cunoștințele teoretice și abilitățile practice pe care 

elevii le obțin în cursul acestor trei ani (sistem dublu sau nu, durata practicii / stagiilor de formare etc.), dar și 

la nivelul ISCED al diplomelor obținute (vezi tabelul 1). 

 

 

Utilizarea tipurilor de text pentru citit-scris în învățământul profesional 
 

Majoritatea partenerilor fac descrieri generice ale tipurilor de texte pe care elevii le citesc conform programei 

școlare, în timp ce partenerii polonezi enumeră exhaustiv genurile, subliniind diferențele între nivelul de bază 

al curriculum-ului și nivelul avansat. Prin urmare, este destul de dificil să fie extrase acele tipuri de text care 

sunt comune tuturor sistemelor de  învățământ profesional naționale. Cu toate acestea, două tipuri de text 

folosite pentru activități de citire sunt mai des menționate: 

 

             a. Descrieri (cu variantele: "descrieri și explicații ale ...", "descrierea proceselor", "texte  

               descriptive"): 

 

               b. Instrucțiuni (cu variantele: "instrucțiuni de siguranță", "documentație și fișă de lucru  

                tehnologică"): 

 

 

Profesorii confirmă faptul că tipurile de text specifice disciplinei, cum ar fi descrierile și articolele specifice 

domeniului de specializare, sunt genurile cu care elevii din învățământul profesional lucrează la clasă. În plus, 

numesc genuri de comunicare și literare care sunt de asemenea folosite la clasă (de ex. pagini web, romane 

etc.). 

Descriere: 

“Definită ca descrierea generală a modului în care are loc un proces pas cu 

pas. Cititorului nu i se spune ce să facă; mai degrabă descrie cum se întâmplă ceva..”   

(Sursă: Polonia/raportul din Sopot) 

 

Instrucțiuni: 

“Dă ordine cititorului cum să facă ceva pas cu pas. Setul de instrucțiuni nu doar 

descrie evenimente generale, ci dă instrucțiuni precise cititorului cum să facă să se 

întâmple ceva specific. “ 

(Sursă: Polonia/raportul din Sopot) 
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Elevii exprimă un interes deosebit față de textele legate de profesie și evidențiază relevanța noilor tipuri de 

text comunicative, cum ar fi paginile web și postările de pe social media. Ei sunt, de asemenea, interesați să 

citească genuri literare, cum ar fi cărți de ficțiune, povestiri și benzi desenate. 

 

În ceea ce privește scrisul, programele școlare includ genuri specifice disciplinei, genuri generale funcționale, 

în special scrierea de CV-uri și scrisori de motivație, dar și genuri de comunicare precum e-mailurile (de 

afaceri). 

În sala de clasă însă, textele redactate de elevi sunt legate de testarea cunoștințelor, deoarece profesorii susțin 

că elevii scriu, cel mai frecvent, teste. Scrisul cu utilizarea noilor media este limitată la postările pe blog, iar 

genurile narative folosite nu au funcții de comunicare. (de exemplu, jurnalele). 

La rândul lor, elevii doresc să devină scriitori competenți în ceea ce privește tipurile de text specifice profesiei 

și disciplinei. Ei identifică ofertele și rapoartele de lucru și subliniază importanța comunicării scrise în cadrul 

companiilor. Genurile literare, cum ar fi eseurile reflective și argumentative, sunt de asemenea identificate ca 

fiind relevante. 

 

Concluzii și recomandări 
 

Se pot remarca diferențe constante între ceea ce elevii trebuie să citească și ceea ce trebuie să scrie conform 

curriculum-ului. Pentru unele țări, există și un decalaj vizibil între ceea ce elevii citesc (în mare parte texte 

specifice disciplinei) și scriu în sala de clasă (genuri funcționale generale cum ar fi CV-uri, scrisori de motivație). 

În două dintre țările partenere, textele specifice disciplinei dobândesc importanță și sunt utilizate atât pentru 

citire, cât și pentru scriere. 

În plus, există mai multe discordanțe între ceea ce elevii trebuie să citească și să scrie și ceea ce ei citesc și 

scriu cu adevărat. Mai multe genuri literare (de ex. cărți de fantezie, versuri din cântece) sunt numite de elevi 

cu scopul de a fi citite la ore, în timp ce ele nu se află pe lista de genuri recomandate în programă și 

menționată de profesori. Diferența este și mai vizibilă în ceea ce privește tipurile de text de redactat. 

 

Gama de răspunsuri care indică dorințele pe care elevii le-ar putea avea în legătură cu genurile citite și scrise 

(conform profesorilor) indică un deficit major de motivație. Elevii subliniază, într-un fel, nevoia de a lucra pe 

tipurile de text specifice profesiei la oră. Apoi, din nou, elevii asociază o motivație ridicată pentru lectură cu 

activități de lectură induse de hobby-uri, de aceea apar pe lista genuri precum romane polițiste, reviste de 

tineret, postări pe Facebook / Twitter / Instagram. 

 

După reflecție asupra rezultatelor prezentate mai sus și în ceea ce privește intervenția, echipa de proiect 

recomandă utilizarea acelorași tipuri de text atât pentru citit, cât și pentru scris, astfel încât elevii să-și 

dezvolte abilitățile de citire și scriere prin utilizarea mai bună a interacțiunilor dintre cele două competențe 

(citit pentru scris și scris pentru citit, Philipp, 2012, Graham & Perin, 2007). O recomandare suplimentară este 

de a introduce tipurile de text și de a promova abilitățile de citire și scriere prin scenarii didactice care 

ilustrează situații tipice ale vieții profesionale ale elevilor. Importanța aptitudinilor de literație în cadrul 

diverselor profesii și promovarea cititului și scrisului pentru comunicarea specifică specializării pare să fie 

recunoscută în programa școlară a unora dintre țările partenere. De asemenea, elevii din toate țările își 
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exprimă nevoia de a se ocupa mai mult de tipurile de text specifice profesiei la clasă. Cu toate acestea, există 

puține materiale didactice pentru punerea în aplicare a unei abordări bazate pe scenarii și promovarea 

literației profesionale. Din acest motiv, echipa de proiect se axează pe dezvoltarea scenariilor relevante pentru 

cariera profesională a elevilor. În aceste scenarii, cititul și scrisul devin activități semnificative și indispensabile 

pentru rezolvarea problemei. 

Raport asupra evaluării 

Prin aplicarea chestionarelor în cadrul proiectului s-a analizat impactul abordării didactice bazate pe scenarii 

folosindu-se date cantitative. Scopul principal este în acest caz de a înțelege gradul în care modul de predare a 

afectat implicarea elevilor participanți la auto-evaluarea competenței de citire și scriere. Descriptorii de 

autoevaluare pentru citire și scriere s-au  bazat pe descriptorii CEFR din toate nivelurile CEFR (A1 - C2). De 

asemenea, a fost analizat comportamentul elevilor privind cititul și scrisul la domiciliu și în școală. Elevii din 

Estonia, România, Polonia și Germania au participat la chestionarul online în trei faze: înainte, imediat după și 

la 6 luni după faza de implementare. Colectarea datelor a început în octombrie 2017 și s-a încheiat în 

septembrie 2018. 

Răspunsurile elevilor (1388) s-au dovedit a fi în concordanță cu creșterea nivelului de dificultate al enunțurilor 

CEFR. S-au observat schimbări pozitive ca răspuns la faza de implementare la toate nivelurile, cu excepția celor 

mai înalți descriptori de nivel C2. Acest lucru arată că faza de implementare a ajutat elevii de nivel mai scăzut 

să devină mai încrezători în ceea ce privește sarcinile de citit și scris. Descriptorii de nivel înalt nu au prezentat 

îmbunătățiri generale - aceste sarcini cu grad de dificultate ridicat (redactarea de scrisori complexe, rapoarte 

sau articole, rezumate și recenzii ale operelor de specialitate sau literare și citirea manualelor, articolelor de 

specialitate și a lucrărilor literare) nu sunt obiectivele acestei abordări pedagogice. Ca atare, nu se așteaptă 

îmbunătățirea acestor domenii. 

Au fost de asemenea descoperite îmbunătățiri la nivelul scalelor de competență, deși nu au fost semnificative 

din punct de vedere statistic, cu modificări pozitive, care au apărut la cititul și scrisul la nivel înalt (colectiv și 

individual) și cititul la nivel scăzut. Nu a fost observată totuși nicio schimbare pozitivă în ceea ce privește scrisul 

la nivel scăzut raportat la scală. 

Recunoaștem faptul că există mai multe limitări ale aceastei analize. De exemplu, lipsa grupului de control, 

utilizarea autoevaluării competențelor  elevilor doar pe baza descriptorilor CEFR și lipsa datelor specifice 

participanților pentru monitorizarea schimbărilor de la o fază la alta. Cu toate acestea, există dovezi 

exploratorii că abordarea didactică bazată pe scenarii a avut un impact pozitiv, în special asupra elevilor cu 

competențe de nivel scăzut. Se recomandă insistent ca cercetările ulterioare să utilizeze instrumente validate 

de testare pentru a putea măsura schimbările apărute în ceea ce privește competențele de citit și scris, 

folosindu-se în același timp grupuri de control experimentale și o analiză mai amplă a factorilor care pot 

contribui la creșterea nivelurilor de competență, astfel încât să se confirme efectul pozitiv al acestei abordări 

pedagogice încă în studiu. 

Raportul complet în limba engleză poate fi găsit în anexa la produsul intelectual 3. 
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Table 3 Target Group 

Target group 

Country Apprenticeship Study year Study 

program 

Number of 

students 

involved 

Number of 

classes 

involved 

Number of 

teachers 

involved 

Estonia metal 

processing, car 

repairing, 

electro 

technology 

1-3 2-3 year-

program; 

 ISCED 4 

~100 ~ 8 ~10 

Germany lawyer 

assistants 

1 3 year 

program 

(dual); 

 ISCED 3B 

 

~ 30 2  2 

Romania electricians 1 and 2 4 year 

program 

(more 

theory), 

ISCED 4 

~ 80 3 6 teachers of 

general and 

vocational 

classes 

Poland 

Opole 

 

 

 

Sopot 

cookers, bakers, 

electricians, IT 

specialists, 

mechanics, shop 

assistants, 

economists 

1 mostly 3 

year 

programs 

(dual) and 4 

year 

program 

(one month 

internship) 

~ 500 ~ 15 21 

accounting 

technicians, IT 

technicians, 

digital graphic 

technicians, 

photographers, 

photo-

technicians  

1 and 2 ISCED 4 ~100 1-2 classes 8  
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Capitolul 4. Ghid- Planificarea activităților de citire și scriere în cadrul învățării 

bazate pe scenarii din învățământul profesional 

Introducere 

Care este scopul Ghidului? 

Acest ghid a fost elaborat de către specialiști din domeniul educației, formatori de cadre didactice și cadre 

didactice din învățământul și formarea profesională (VET). El a fost testat de profesori și adaptat pe baza 

feedback-ului acestora. Ghidul prezintă componentele esențiale ale unui scenariu și relația dintre acestea. El 

oferă informații esențiale despre modul în care se integrează citirea și scrierea în abordările de învățare 

situată. Ghidul se bazează pe conceptele de sprijin pentru citire și scriere, rezultatele cercetării și experiența 

dobândită în proiect până în prezent, în colaborarea cu elevii din învățământul profesional și cu profesorii 

acestora. Astfel, el oferă o structură clară pentru planificarea lecțiilor din învățământul profesional și 

dezvoltarea abilităților de literație. 

Cine ar putea utiliza Ghidul? 

Acest ghid a fost creat pentru cadrele didactice din învățământul profesional care ar dori să adopte abordarea 

bazată pe scenarii pentru a sprijini elevii în dezvoltarea abilităților de citire și scriere în paralel cu învățarea 

diferitelor materii. Ghidul explică pașii necesari și componentele unui scenariu. El servește de ajutor practic 

atunci când se creează un scenariu și se asigură că cerințele elementare pentru un scenariu sunt îndeplinite. 

De asemenea, sprijină profesorii ăn procesul de creare de scenarii eficiente și motivaționale, oferind îndrumări 

pentru a urma toți pașii necesari de la conceperea scenariului la punerea lui în aplicare. Ca întotdeauna, atunci 

când se implementează noi abordări în clasă, este foarte util să se lucreze în echipă. Este nevoie de timp și de 

efort pentru profesori și elevi ca să accepte noile concepte. Dacă profesorii lucrează în echipă, este mai ușor să 

beneficieze de sprijin în implementarea noii abordări propuse. 

 

Cum se corelează Ghidul cu celelalte produse intelectuale ale proiectului? 

PI 2 "Cadrul" oferă baza teoretică necesară în termeni de concepte de citire și scriere și interacțiunea dintre 

acestea. Ghidul se bazează pe cadru. Din punctul de vedere al creării scenariului, este necesară o evaluare 

fundamentală a capacității și dorinței cursanților înainte ca dezvoltarea scenariului să înceapă. În proiectul 

nostru, profesorii sunt sprijiniți de PI 3 "Instrumente de analiză a nevoilor și instrumente de evaluare". Aceast 

produs intelectual oferă informații importante despre starea de fapt a abilităților de citire și scriere ale 

elevilor. În plus, profesorii trebuie să țină seama de nevoile de citire și scriere ale elevilor atunci când creează 

scenarii. PI 5 " Materiale didactice pentru dezvoltarea citit-scrisului bazate pe scenarii " nu poate fi creat fără 

înțelegerea cadrului și utilizarea ghidului. PI 6 "Atelier pentru profesori: "Abordarea integrată a citit-scrisului în 

formarea profesională" se bazează pe ghid și îi ajută pe profesori să înțeleagă abordarea integrată a citit-

scrisului și să creeze scenarii pentru elevii lor. PI 7 "Manualul" le include pe toate într-o publicație 

cuprinzătoare care conține resursele produse în cadrul acestui proiect și ilustrează exemplele eforturilor 

partenerilor de a promova și implementa dezvoltarea integrată a competențelor de citire și scriere în 

învățământul profesional. 
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Cum se procedează 

 

Figura de mai jos arată cum poate fi utilizat Ghidul pentru planificarea, crearea, implementarea la clasă și 

revizuirea scenariilor.  

 

*a se vedea Anexa 

 

 

Abordarea învățării pe bază de scenariu 

Ce este un scenariu? 

Un scenariu este o descriere a unei situații profesionale sau de viață cotidiană, reale sau foarte 

probabile. Din scenariu rezultă o problemă care trebuie rezolvată. Astfel, scenariile generează 

1. Citește ghidul 

2. Planifică scenariul 
utilizând shema 

3. Verifică scenariul 
utilizând lista de 

verificare a “învățării 
bazate pe scenarii”* 

4. Folosește 
scenariul la clasă 

5. Reflectează asupra 
lecției și a 
scenariului 
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procese de gândire, de rezolvare a problemelor (Piepho, 2003, p. 42) și solicită implicarea elevilor din 

învățământul profesional în realizarea mai multor sarcini, printre altele sarcini de lectură și scriere. 

Scenariile pot fi aplicate în diferite domenii din învățământul profesional; toate scenariile au însă 

anumite caracteristici în comun: 

• scenariile și sarcinile care rezultă din ele sunt autentice și relevante pentru viaţa de zi cu zi sau viața 

profesională a elevilor din învățământul profesional, 

• implică elevii în activităţi de rezolvare de probleme și încurajează învățarea autonomă, 

• oferă elevilor posibilitatea de a se exprima, 

• oferă oportunități de lucru individual și în echipă, 

• includ activități de lectură și scriere în vederea îndeplinirii sarcinii (sarcinilor), 

• transformă lectura și scrierea în activități semnificative cu un scop (rezultat) clar în contextul vieţii 

cotidiene și / sau contextul pregătirii profesionale (Becker-Mrotzek & Böttcher, 2015, pp. 19-20). 

• permit reflecții asupra activităților planificate și implementate ca parte a îndeplinirii sarcinilor din 

scenariu. 

Notă: În procesul de învățare bazat pe scenarii, rolul profesorilor este diferit de cel din contextul 

tradițional. În învățarea bazată pe scenarii, profesorul activează și sprijină procesele de rezolvare a 

problemelor de către elevi, oferă eșafodaj în procesul de învățare şi exemplifică sau demonstrează 

strategiile de lectură și scriere (vezi mai jos), dacă este nevoie. Aceasta presupune ca profesorii să fie 

suficient de flexibili pentru a se adapta la nevoile elevilor. 

 

Cum arată un scenariu? 

Următorul exemplu ilustrează caracteristicile unui scenariu aşa cum au fost menționate mai sus: 

Scenariu: Lucrezi ca designer media debutant la o agenție de publicitate. Șeful tău ți-a cerut să le explici noilor 
ucenici cum se folosesc tipurile de fonturi când se creează un produs pentru printare. Pregătește o fișă cu 
explicații pentru noii ucenici. 

Acest scenariu reprezintă o situație care ar putea să apară în viața profesională a elevilor din 

învățământul profesional. Problema care rezultă din scenariu este concretă, dar încă suficient de 

deschisă, astfel încât elevii să poată alege cum să procedeze. Cel mai probabil, ei vor citi instrucțiunile 

de operare și de siguranță trimise cu noua mașină de frezat înainte de a scrie o variantă a 

instrucțiunilor simplificată pentru ucenici. Aceste sarcini de lectură și scriere nu sunt atribuite de 

către profesor, ci derivă din scenariul în sine ca o posibilă modalitate de a gestiona situația. 

În acest scenariu, lectura are loc în mod natural înainte de scriere și poate fi folosită pentru a sprijini 

scrierea. Astfel, este necesară concentrarea asupra unor aspecte specifice ale conținutului, limbajului 

și / sau textului în funcție de nevoile elevilor, de exemplu, generarea de idei, activarea și învățarea 

vocabularului tehnic, propoziții tipice sau structuri de text (ale unor  instrucțiuni) etc. Astfel, 

activitățile de lectură și scriere interacționează, se sprijină reciproc (citești pentru a scrie / scrii pentru 

a citi) și pot duce la o mai profundă înțelegere a textelor și o scriere mai performantă (Graham & 

Perin, 2007, p. 18; Graham & Hebert, 2010, pp. 5-6). 
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Scenariul oferă oportunități de muncă individuală sau de grup, de exemplu, discuții în grup despre 

rezolvarea problemelor privind modul în care trebuie procedat, cum ar trebui să arate produsul final, 

citirea individuală cu accent pe conținut, limbajul sau structura textului, feedback-ul de la colegi etc. 

Produsul scris al acestui scenariu are un destinatar a cărui perspectivă ar trebui luată în considerare 

(Becker-Mrotzek et al., 2014, p. 23) pentru ca textul să-şi atingă efectul dorit. Lectura și scrierea pot fi 

astfel văzute ca un act social-comunicativ de construcție a semnificației și sensului. În exemplul 

nostru, scrierea ar trebui să permită ucenicilor să folosească în siguranță mașina cea nouă. 

Cum se construiește un scenariu? 

Scopul principal al prezentului proiect este de a promova dezvoltarea abilităților de lectură și scriere 

prin scenarii legate de contextul învățământului profesional. Prin urmare, este important să aflăm 

când trebuie elevii să citească și să scrie în viața lor cotidiană și în viaţa profesională viitoare. Acest 

lucru ne ajută să ne facem o idee despre scenariile care sunt relevante pentru ei și pentru carierele 

lor profesionale, iar pentru aceasta este nevoie de analiză extinsă. 

Programele școlare vă pot ajuta să aflați ce competențe trebuie dobândite de elevii dumneavoastră. 

Unele dintre aceste competențe sunt legate de activități de lectură și scriere, de exemplu, elevii din 

învățământul profesional au nevoie de competențe de lectură pentru a dobândi cunoștințe 

profesionale și pentru a învăța proceduri legate de muncă; abilitățile de scriere sunt necesare pentru 

comunicarea profesională scrisă (a se vedea exemplul de mai sus). 

Atunci când construiți un scenariu, țineți cont de competențele pe care elevii le-au dobândit deja și 

gândiți-vă dacă sarcinile care rezultă din scenariu sunt realizabile. Sarcinile ce derivă din scenariu sunt 

considerate fezabile dacă iau în considerare nivelul real al competențelor elevilor și țintesc dincolo de 

ele (Vygotski, 1934/2002). 

Asigurați-vă că scenariul este suficient de deschis pentru a determina elevii să se implice în procesul 

de rezolvare a problemelor, în proiectarea rezolvării și în luarea deciziilor. Acest lucru este posibil 

numai dacă scenariul oferă posibilitatea de a îndeplini sarcinile în mai multe moduri diferite. Elevii 

trebuie apoi să decidă ce sarcină (sarcini) trebuie realizate și în ce mod. Aceste sarcini pot presupune 

lectură și scriere, necesare pentru rezolvarea problemelor. 

Este important ca din scenariu să rezulte un proces de rezolvare a problemelor pas cu pas. După 

prezentarea scenariului, elevii trebuie să identifice problema și să discute posibile căi de acțiune, de 

exemplu, căutarea pe Internet (sarcina de lectură), notarea sau sintetizarea informațiilor de pe 

Internet (sarcină de scriere), informarea cu privire la măsurile de siguranță la locul de muncă (sarcină 

de citire) etc. Apoi ei trebuie să ducă la îndeplinire sarcina (sarcinile). În timpul acestui proces, 

profesorul monitorizează progresul elevilor și îi sprijină la nevoie (eşafodare/sprijin, Gibbons, 2015). 

Sprijinul poate consta în exerciții scurte, cu accent pe conținut, limbajul sau structura textului, cum ar 

fi hărțile mintale, texte lacunare, texte de rearanjat etc. Poate include și exemplificarea și 

implementarea strategiilor de lectură și scriere (vezi mai jos). În plus, colegii pot prelua sarcinile de 

monitorizare și oferire de feedback de la egal la egal. În final, problema din scenariu trebuie 

rezolvată. Soluția poate fi un rezultat concret, cum ar fi un text pentru un anumit destinatar, dar 

rezultatul/ rezultatele, precum și procesul ar trebui să implice reflecția și evaluarea pentru ca 

învățarea să fie transferabilă în alte contexte. 
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Lungimea unui scenariu poate varia. Aceasta depinde de obiective, atât ăn ceea ce privește tema, cât 

și abilitățile de citit și scris propuse spre dezvoltare. 

Procesul învățării bazate pe scenarii 

 

 

 

Criteriile pentru scenarii reușite  

Următoarea listă de întrebări vă poate ajuta să verificați și să evaluați scenariile pe care le propuneți 

(a se vedea și Anexa care conține lista de verificare completă pentru învățarea bazată pe scenarii cu 

scopul dezvoltării competențelor de literație): 

A. Construcția scenariului 

• Este scenariul realist, adică probabil să se întâmple în realitate? 

• Este scenariul relevant pentru specializarea elevilor? 

• Corespunde scenariul programei școlare? 

• Este scenariul gestionabil? 

• Le oferă elevilor posibilitatea de a se exprima? 

• Le oferă elevilor posibilitatea de a reflecta asupra activităților lor în contextul scenariului? 

• Oferă posibilitatea de învățare prin colaborare? 

• Promovează autonomia elevilor? 

• Oferă posibilitatea de a îndeplini sarcina din mai multe perspective diferite? 

• Oferă posibilitatea unor acțiuni transferabile în alte contexte? 

•Profesorul analizează nevoile de învățare ale elevilor 

•Profesorul dezvoltă și prezintă scenariul elevilor, având pregătite instrumente de 
sprijin (materiale de citit relevante, sarcini de citire și scriere) 

•Elevii identifică problema (sarcina) din scenariu 

•Elevii planifică rezolvarea problemei pas cu pas 

•Elevii realizează planul (îndeplinesc activitățile de citire și scriere) cu sprijin (eșafodaj/ 
scaffolding) din partea profesorului 

•Profesorul facilitează reflecția elevilor (proces și produs), evaluarea între colegi și auto-
evaluarea, și evaluează și el însuși 

•Profesorul reflectează asupra învățării elevilor (proces și rezultate) 
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• Oferă oportunitatea implicării elevilor în evaluare (feedback de la egal la egal, autoevaluare etc.)? 

 

b. Activități de lectură și scriere 

• Necesită scenariul activități de lectură și scriere pentru îndeplinirea sarcinii? 

• Activitățile de lectură susțin activitățile de scriere și viceversa (elevii citesc pentru a scrie și scriu 

pentru a citi)? 

• Activitățile înainte şi după lectură incluse în scenariu conduc la rezolvarea sarcinii pas cu pas? 

• Activitățile înainte şi după scriere incluse în scenariu conduc la rezolvarea sarcinii pas cu pas? 

 

c. Sprijinirea dezvoltării competențelor de lectură și scriere (eșafodaj) 

• Are eșafodajul lecturii un scop clar? 

• Are eșafodajul scrierii un scop clar? 

• Sunt implicate strategii de lectură (înțelegere a textului)? 

• Sunt implicate strategii de scriere? 

De reţinut 

• În crearea scenariului, este important să adoptați perspectiva elevilor: în ce situații din viața de zi cu 

zi și în viaţa profesională viitoare au nevoie de competențele de lectură și scriere propuse? 

• Nu ezitați să implicați elevii în alegerea scenariului. Întrebați-i când cred ei că vor citi și scrie în viața 

de zi cu zi și în viaţa profesională viitoare. 

• După prezentarea scenariului, puteți utiliza imagini și povestiri/relatări pentru a vizualiza planul de 

acțiune. 

• Acordați suficient timp pentru realizarea scenariului, dar reamintiți-le elevilor care este scopul 

acestuia. 

• Asigurați-vă că activitățile de lectură și scriere din cadrul scenariului sunt semnificative și se sprijină 

reciproc. Lectura poate sprijini scrierea și viceversa. 

• Concentrați-vă asupra anumitor aspecte ale lecturii și scrisului atunci când vă sprijiniți elevii în 

activitate; amintiți-vă că uneori mai puțin înseamnă mai mult. 

• Când îi sprijiniți pe elevi prin exerciții (de comunicare), reflectați întotdeauna asupra relevanței 

acestora pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor din scenariu. 

• Fiți pregătiți să vă adaptați planul de lecție, să reveniți asupra unor aspecte sau să avansați în 

funcție de nevoile elevilor. 

• Oferiți oportunități de învățare prin cooperare pentru dezvoltarea competențelor sociale și de 

construirea a echipei în vederea integrării ulterioare a elevilor la locul de muncă. 
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• Acordați încredere elevilor pentru a oferi feedback colegilor și aveți încredere în capacitatea lor de 

a-şi evalua propriile procese și produse, cât şi pe cele ale colegilor. 

• Cereți elevilor feedback despre modul în care au perceput procesul de învățare pe bază de scenariu. 

 

Notă: Învățarea bazată pe scenarii dezvoltă nu numai abilități de citire și scriere, ci și competențe sociale, 

rezolvarea problemelor , luarea deciziilor, munca în echipă etc. 

 

Eșafodaj (scaffolding) 

"Această abordare socio-culturală a învățării recunoaște faptul că, cu ajutor, cursanții pot ajunge 
dincolo de ceea ce pot face fără ajutor, pot participa la noi situații și își pot asuma noi roluri. [...] 
Această performanță asistată este încapsulată în noțiunea lui Vygotsky privind zona de dezvoltare 
proximă sau ZDP, care descrie "decalajul" dintre ceea ce pot face elevii singuri și ceea ce pot face cu 
ajutorul unor persoane mai calificate. Acest ajutor situat este adesea cunoscut sub numele de 
"eșafodaj". "(Gibbons, 2009, 15) 
 
Caracteristicile eșafodajului (Universitatea din Saarland): 
• Temporare: Eșafodajul este un sprijin limitat în timp, care ajută elevii să dezvolte noi concepte, 
cunoștințe etc. 
• "Cum" este mai important decât "ceea ce": prin eșafodaj elevii învață cum să facă ceva (nu doar ce 
să facă), astfel încât să poată efectua sarcini similare mai târziu în mod independent. 
• Orientate spre viitor: ceea ce elevii pot face astăzi cu sprijin, mâine pot face singuri. 
 

 

Sarcini de lectură şi scriere 

Sarcinile de lectură și scriere sunt esenţiale pentru procesul de rezolvare a problemelor propuse de 

scenariu. Prin urmare, este important să aveți cunoștințe despre ce sarcini de lectură și scriere oferă 

cele mai bune soluții pentru elevi în cadrul scenariului. Mai mult, sarcinile de lucru ar trebui să se 

bazeze pe tipurile de texte cu care se confruntă elevii cu care lucrați în viața cotidiană și cea 

profesională viitoare. 

Deși există o varietate de tipuri de texte cu care elevii se pot confrunta, trebuie să ne concentrăm 

asupra acelora care sunt cele mai relevante în scenariile de lectură și scriere pentru progresul elevilor 

în atingerea obiectivelor. 

Cele mai relevante tipuri de text pentru elevii din învățământul profesional sunt: 

a) textul informativ, 

b) textul cu instrucțiuni și 

c) textul argumentativ. 

Tipurile de text menționate mai sus includ, de asemenea, mare parte din textele ce apar în viața de zi 

cu zi și în cea profesională, deoarece îndeplinesc funcțiile de informare, oferire de instrucțiuni de 

folosire și argumentare. De exemplu, cu un text informativ elevii se pot întâlni în lecturarea 
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materialelor scrise de zi cu zi (știri, rapoarte, comunicare generală, personală sau / și profesională, e-

mail etc.). Similar, textele care conțin instrucțiuni de urmat apar atât în contextul școlar general, cât 

și în contexte privind modul de realizare a unor sarcini din viața de zi cu zi (instrucțiuni pentru 

utilizarea unui produs, instrucțiuni de siguranță etc.). Textele argumentative apar în materiale scrise 

care au ca scop convingerea (publicitate, recomandare, bloguri pe Internet, comentarii, recenzii, 

sfaturi profesionale etc.). Cunoașterea tipurilor de text este importantă pentru elevi; fără astfel de 

cunoștințe, le va fi dificil să identifice textele tipice și structurile lingvistice care îi ajută să înțeleagă 

textul și să scrie texte originale. 

Este important să recunoaștem că scenariile oferă stimulente pentru citirea și producerea anumitor 

tipuri de text și că elevii profită cel mai mult în urma lecturii cu scopul de a scrie și a scrierii cu scopul 

de a citi. Tipurile de text care trebuie citite nu trebuie neapărat să fie aceleași (deşi pot fi) cu cele care 

trebuie produse și invers. Cu toate acestea, tipurile de text trebuie să se susțină reciproc pentru a 

obține cel mai bun rezultat posibil al scenariului. 

Notă: Cadrul de literație PISA 2018 oferă o scurtă listă a tipurilor de text. Cu toate acestea, profesorii trebuie 

să fie foarte atenți la textele pe care le folosesc la clasă. Uneori este util  ca profesorii care predau discipline 

umaniste să colaboreze cu profesorii de altă specialitate. Sprijiniți-vă elevii să identifice caracteristicile tipurilor 

de text folosite, astfel încât aceștia să-și poată folosi cunoștințele dobândite atunci când scriu texte proprii. 

Ce texte trebuie scrise pentru a rezolva sarcina? 

Scenariile sunt dezvoltate pentru a răspunde unei nevoi specifice a elevilor sau a unei funcții 

curriculare și sunt utilizate pentru a produce un rezultat dorit. În cele mai multe cazuri, acest rezultat 

va fi un text pentru un anumit destinatar cu scopul de a rezolva problema derivată din scenariu. Tipul 

de text ales de către elevi este, prin urmare, în mare măsură determinat de scenariu, astfel încât 

elevii să folosească și să înțeleagă producerea tipului de text ales ca pe un act sau proces 

comunicațional de rezolvare a problemelor. Prin acest proces, elevii pot experimenta tipuri de texte 

convenționale, care conțin expresii și formulări tipice, precum și elemente de organizare şi 

structurare ale textului. 

În principiu, se poate selecta orice tip de text care corespunde categoriilor menționate mai sus: (a) 

text informativ, (b) instrucțiuni sau (c) text argumentativ. 

(a) Text informativ (b)  Instrucțiuni (c)  Text argumentativ 

- Raport de lucru 

- Descrierea produsului 

- Estimarea costurilor 

- Manual de utilizare 

- Articol tehnic 

Etc. 

 

- Instrucțiuni referitoare la 

utilizarea unui produs 

- Instrucțiuni de siguranţă 

- Manuale/ghiduri de 

instruire 

Etc. 

 

- Expertiză  

- Reclama la produs 

- Sfaturi profesionale 

- Reclamație/ Plângere  

- Scrisoare oficială 

- Declarație 

Etc. 
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Textele de un anumit tip prezintă trăsături similare, cum ar fi expresii și formulări tipice, construcții 

gramaticale sau sintactice, organizare şi structurare a textului. De exemplu, textele informative încep 

cu informații mai generale și apoi includ detalii, sau prezintă informații în ordine cronologică. 

Instrucțiunile conține, în general, o descriere a produsului, urmată de instrucțiunile referitoare la 

utilizarea / operarea produsului și sunt adesea însoțite de avertismente legate de siguranță. Miezul 

textelor argumentative este o opinie sau o recomandare justificată printr-un raționament și date sau 

informații specifice. 

Este important ca textul care urmează să fie scris să se refere la cel citit, astfel încât elevii să poată 

transpune în scris ceea ce au învățat prin parcurgerea sarcinilor de lectură. Mai mult, este esențială 

centrarea pe un singur element de limbă sau text, astfel încât elevii să se poată concentra pe un 

singur aspect de învățat o dată (vocabular, expresii și fraze, structura textului etc.). 

Cum să integrăm lectura și scrierea în vederea rezolvării sarcinii? 

Este un lucru obișnuit ca lectura și scrierea să fie strâns legate și este dificil să le separăm pe una de 

cealaltă.  De multe ori, elevii adună informații prin citirea unor texte înainte de a începe să scrie 

(citire pentru scriere). Sau alternativ, ei se gândesc și notează idei înainte, în timpul sau după citirea 

unui text (scriere pentru citire). Există multe posibilități de interacțiune între citire și scriere. În 

contextul educațional,  „[...] exercițiile de scriere și citire vor fi și mai eficiente atunci când sunt 

concepute să se îmbine pentru a atinge obiective comune și pentru a consolida reciproc dobândirea 

abilităților de citire și scriere [...] " (Graham & Hebert, 2010, p. 25 ) . 

Sprijinul pentru integrarea lecturii și scrierii (vezi Philipp 2012: 58) este recomandat în contextul 

învățământului profesional (vezi Schneider et al., 2013, p. 77). Într-un scenariu, activitățile de citire și 

scriere sunt complementare în mod natural şi servesc unui scop comun, cel de rezolvare a unei 

probleme. Prin urmare, este important ca activitățile de citire și scriere să se sprijine reciproc. 

„Lectura pentru scriere" (vezi Philipp 2012, p. 58; Graham & Perin 2007, p. 18) este utilă pentru 

crearea de conținut, dobândirea unui vocabular specializat, înțelegerea structurii textului, a 

caracteristicilor textului etc. Acest lucru se poate realiza prin luarea de notițe din text, exerciții de 

vocabular, structurarea ideilor, evidențierea argumentelor pro și contra etc., care ulterior sunt 

folosite pentru a scrie un text. Pe de altă parte, „scrierea pentru lectură" (vezi Graham & Hebert, 

2010, pp. 5-6) este folosită pentru aprofundarea înțelegerii textului prin luarea de notițe despre text, 

prin parafrazare și scrierea unor paragrafe scurte ori rezumate ale textului. 

Studiile arată că există o interacțiune productivă între lectură și scriere care amplifică ambele 

competențe (Graham & Herbert, 2010, p. 11). Practicile eficiente pentru dezvoltarea competențelor 

de citire prin medierea scrierii includ următoarele demersuri: 

1. Cereți elevilor să scrie despre textul pe care îl citesc. Înțelegerea textului este mult mai bună atunci 

când elevii scriu despre ceea ce citesc, mai ales atunci când: a. au o reacţie în scris la text (reacții 

personale, analiză și interpretare a textului). b. scriu rezumate ale textului. c. iau notițe despre text. 

d. răspund la întrebări despre text în scris sau îşi formulează și notează propriile întrebări despre text 

şi răspund la ele. 

2. Învățați-i pe elevi abilitățile de scriere și procesele care conduc la crearea textului. Deprinderile de 

citire și înțelegere a textului sunt îmbunătățite prin învățarea proceselor care stau la baza creării unui 
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text, în special atunci când profesorii predau despre procesul de scriere, elementele de structură a 

textului, abilitățile necesare pentru construcția paragrafelor sau propozițiilor (acest lucru  

îmbunătățește înțelegerea textului). 

3. Creșteți progresiv volumul de muncă în scris al elevilor. Înţelegerea textului este îmbunătățită dacă 

elevii produc mai frecvent propriile lor texte în scris. 

 

De reţinut 

• Acordați atenție tipurilor de text solicitate de scenariu și care vor fi cel mai probabil alese de către 

elevi. 

• Clarificați caracteristicile specifice ale acestor tipuri de text. 

• Cereți elevilor să reflecteze asupra acestor caracteristici specifice tipurilor de text. 

• Acordați atenție deosebită caracteristicilor concrete ale acestor tipuri de text (vocabular, expresii şi 

formulări tipice, construcții gramaticale sau sintactice, organizarea și structura textului  etc.). Nu 

lucrați la toate aceste aspecte în același timp; selectați doar unul sau cel mult două. 

• Asigurați-vă că activitățile de lectură și scriere sunt legate între ele și se sprijină reciproc. 

• Cereți elevilor să scrie despre textul pe care l-au citit (notițe, rezumate scurte, reacții personale 

etc.). 

• Dați elevilor sarcini scurte de exersare a vocabularul necesar, a expresiilor şi formulărilor tipice, 

construcțiilor gramaticale sau sintactice, de organizare și structurare a textului etc., astfel încât să își 

dezvolte abilitățile de a le folosi în redactarea propriile texte. 

• Învățați-i despre procesul de scriere, structurile textelor, abilitățile necesare în construcția 

paragrafelor sau propozițiilor; acest lucru le poate îmbunătăți nu doar abilitățile de scriere, ci și pe 

cele de  înțelegere a textului. 

• Învățați-i pe elevi strategiile de lectură și scriere pentru abordarea textelor (vezi capitolul următor). 

 

Strategii de abordare a textelor 

 

Pe ce cade accentul? 

Din experiența noastră de profesori, deseori majoritatea cadrelor didactice preferă să expună oral 

informațiile noi pentru elevii de liceu, mai degrabă decât să le permită accesul la aceste informaţii 

prin efortul de a le citi și înțelege ei înșiși, în mod independent. Acest lucru se datorează în parte 

faptului că îi vedem pe elevi descurajați de o serie de dificultăți pe care le întâmpină în încercarea de 

a gestiona singuri sarcinile de lectură. S-a observat că elevii au probleme cu unele sau cu toate dintre 

următoarele: 

- abordarea strategică a sarcinilor de citire a unor texte mai lungi; 
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- stabilirea unei legături cu textul pe care trebuie să îl citească prin anticiparea unor idei din text sau a 

structurii textului; 

- identificarea ideii esenţiale din text; 

- concentrarea asupra esenței prin distincția făcută între informațiile relevante și cele nerelevante; 

- monitorizarea înțelegerii textului și identificarea aspectelor care îi împiedică să înțeleagă anumite 

pasaje din text; 

- recurgerea la reprezentări grafice care însoțesc textul pentru a îmbunătăți înțelegerea; 

- înțelegerea sensului elementelor esențiale de vocabular, inclusiv recurgerea la context pentru a 

deduce sensul termenilor necunoscuți etc. 

Cu toate acestea, procesul de construire a cunoștințelor pornind de la diverse surse de informații 

este fundamental pentru învățarea independentă. Din acest motiv, profesorii trebuie să-și echipeze 

elevii cu o gamă de competențe specifice care să îi ajute să facă față unei varietăţi de texte. Pe 

măsură ce fac acest lucru, este important ca profesorii să nu uite că citirea este, în esență, un proces 

constructiv, care implică un set de cunoștințe, abilități și strategii. Prin urmare, recomandăm ca în 

cadrul activităților de citire accentul să cadă pe a-i învăța pe elevi cum să abordeze strategic diferitele 

tipuri de text pe care aceştia trebuie să le citească și cum să procedeze cu elementele de vocabular 

care le împiedică înțelegerea. 

Notă: Atunci când introduceți noi strategii, ajutați-vă elevii să le folosească. Rețineți că nu orice strategie se 

potrivește tuturor tipurilor de text și tuturor elevilor.  

Ce strategii de lectură să folosim? 

Strategiile de predare în vederea dezvoltării competențelor de lectură ale elevilor din învățământul 

tehnic şi profesional pot fi grupate în trei categorii principale. 

 

Strategii utilizate înainte de citire: aceste strategii îi pregătesc pe elevi să stabilească efectiv o 

legătură personală cu textul. Îi ajută pe elevi să evoce cunoștințe anterioare, să grupeze elemente de 

vocabular cunoscute, să stabilească obiectivele activităţii de citire, să anticipeze și să formuleze 

întrebări cu privire la subiectul textului, ceea ce le va ghida ulterior înțelegerea textului, creând astfel 

un context pentru citire. În plus, strategiile incluse în această categorie îi ajută pe profesori să 

evalueze în mod informal ceea ce elevii cunosc deja despre subiect, inclusiv concepțiile lor greșite. 

 

Strategiile utilizate în timpul citirii: aceste strategii îi ajută pe elevi să interacționeze cu textul și să își 

monitorizeze înțelegerea. În cursul utilizării acestor strategii, elevii vor căuta răspunsuri la întrebările 

formulate anterior, vor căuta confirmarea anticipărilor, vor clarifica unele probleme de vocabular, vor 

compara cunoștințele lor anterioare cu ideile nou întâlnite, vor stabili legături personale cu textul, 

vor face deducții, vor pune sub semnul întrebării diverse idei și vor emite noi așteptări. În acest 

context, profesorul va putea evalua procesul de comprehensiune a textului prin observarea 

interacțiunii elevilor cu textul, a notiţelor și marcajelor pe care le fac pe text, a organizatorilor grafici 
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pe care îi realizează pentru redactarea sintetică a ideilor etc. În unele strategii, profesorul îndrumă 

procesul de lectură prin introducerea unor puncte de control (cum ar fi în lectura ghidată). 

 

Strategii utilizate după citire: când au terminat de citit, elevii vor fi implicați în rezumarea ideilor 

principale, în împărtășirea interpretărilor personale și discutarea acestora cu colegii și profesorul, în 

reflectarea asupra utilizării / aplicabilității informațiilor nou dobândite, în evaluarea relevanței 

acestora pentru meseria lor sau pentru învățarea ulterioară, consolidând astfel achiziția 

cunoştinţelor. 

 

Mai jos vom descrie câteva strategii eficiente de lectură. 

 

Ghidul de anticipare (Herber, 1978) este o strategie pre- și post-citire care îndreaptă atenția asupra 

ideilor principale dintr-un pasaj prin oferirea unor enunțuri care activează gândirea și opiniile elevilor. 

Înainte de a citi un fragment, elevii decid dacă anumite enunțuri sunt adevărate sau false, dacă ele 

contrazic sau susțin ideile lor existente despre conceptele cheie din textul de citit. Elevii îşi pot 

argumenta apoi răspunsurile în cadrul unor discuții în grupuri mai mici sau cu toată clasa. Acest 

proces stârnește interes, stabilește un scop pentru citire și încurajează gândirea de ordin superior - 

care sunt toate aspecte importante ale motivației pre-citire. După citire, Ghidul de anticipare poate fi 

folosit pentru a evalua cât de bine a fost înțeles fragmentul și pentru a ne asigura de faptul că 

înțelegerile greșite au fost corectate. 

Structura ghidului de anticipare 

Înainte de citire 

Adevărat (A)/ 

Fals (F) 

Enunțuri  După citire 

Adevărat (A)/ 

Fals (F) 

 Enunț 1 

 

 

 Enunț 2 etc. 

 

 

 

LINK (List, Inquire, Note, Know – Vaughan & Estes, 1986, quoted in Buehl, 2001) is a strategy that encourages 

student-directed discussion about their knowledge of the topic prior to reading. The steps are: write the key 

word of the topic on the board and ask students to list associations they make with it. Collect them on the 

board. Next, encourage the students to inquire about the items listed (ask for clarification, or elaboration of 

some items, or examples, or definitions). When the inquiries have been completed, erase the board and ask 

students to note what they have learnt about the key term during the listing and inquiry stages. Now the 

students are ready for reading. After they have read the passage, ask them to write down what they now 

know from the passage. 
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The Inquiry chart (Hoffman, 1992) is a strategy that helps students generate meaningful questions on which to 

focus their research and later organize their writing. It consists in a matrix with several lines and columns. The 

column headings contain essential questions about the topic, while the lines contain the various sources of 

information (3-4 different sources). Line 1 contains information that the students know (or think they know) 

before they start reading. Line 2 is for recording information found in Source 1 relative to Q1/ Q2/ Q3, etc. The 

information thus collected helps students summarise and synthesise their reading. It also provides an excellent 

overview of the main ideas that they may want to address in writing (e.g. report writing). 

 

Subiect: Î1 Î2 Î3 Î4 Î n 

Ceea ce eu/ noi 

ştim (pre-citire): 

     

Sursa 1  

 

    

Sursa 2  

 

    

Sursa 3  

 

    

Sursa n  

 

    

Lectura și gândirea ghidată (Directed reading- thinking activity - DRTA) (Gunning, 2003) este o 

strategie de ghidare a lecturii silențioase a elevilor cu întrebări de înțelegere a textului. Elevii citesc cu 

pauze, întrerupându-se pentru a discuta la fiecare 2-3 paragrafe. Atunci când se foloseşte DRTA, 

profesorul ar trebui să selecteze în prealabil în textul utilizat acele puncte unde elevii se vor opri pe 

parcursul procesului de lectură. 

INSERT (Interactive Notation System for Effective Reading and Thinking – sistem interactiv de notare 

pentru eficientizarea lecturii şi gândirii) (Vaughan & Estes, 1986) este o procedură care începe prin 

sondarea cunoștințelor anterioare și marcarea raportării la informațiile esențiale care se găsesc în 

text. 

Marcaj Semnificaţia 

√ Utilizați o bifă în dreptul propoziției/ paragrafului pentru a semnala că ceea ce citiți 

confirmă ceea ce știați sau credeați că știți; 

- Puneți semnul minus în dreptul propoziției/ paragrafului pentru a semnala că ceea 

ce citiți contrazice sau este diferit de ceea ce știați deja sau credeați că știți; 

+ Puneți semnul plus în dreptul propoziției/ paragrafului pentru a semnala faptul că 

informația întâlnită este nouă. 

? Puneți un semn de întrebare în dreptul propoziției/ paragrafului pentru a semnala o 
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informație care vă creează confuzie sau despre care doriți să aflați mai multe detalii. 

INSERT ajută la monitorizarea înțelegerii pe parcursul lecturii (în special în cazul unui text lung şi 

complex). Numărul de marcaje pe care le folosesc elevii variază în funcție de competențele lor de 

citire. Se recomandă ca elevii cu abilități de literație mai modeste să nu folosească mai mult de două 

semne (de exemplu √, "Știu asta" și ? sau – pentru "Nu știam asta"). De asemenea, marcajele variază 

în funcție de scopul lecturii şi de experiența elevilor în utilizarea sistemului de notare. 

Gândirea cu voce tare este folosită pentru a exemplifica și a face transparente procesele de gândire 

și înțelegere, cum ar fi realizarea de predicții, crearea de imagini, legarea informațiilor din text de 

cunoștințele anterioare, monitorizarea înțelegerii și depășirea problemelor legate de recunoașterea 

sau înțelegerea cuvintelor (Gunning, 1996). Această strategie le cere elevilor să spună cu voce tare ce 

gândesc atunci când citesc, rezolvă probleme sau pur și simplu răspund la întrebările adresate de 

profesori sau de alți elevi. Profesorii eficienți gândesc cu voce tare în mod regulat pentru a 

exemplifica acest proces pentru elevi. 

Predarea reciprocă (Palincsar & Brown, 1984) este o activitate de învățare prin cooperare care ia 

forma unui dialog între profesori (elevi cu rol de profesor) și elevi cu scopul de a construi împreună 

sensul textului și de a monitoriza înţelegerea acestuia. Aceasta este menită să îmbunătățească 

abilitățile elevilor de înțelegere a textului prin exersarea a patru strategii cheie de lectură: rezumare, 

interogare, clarificare și anticipare.  

Organizatorii grafici sunt o combinație de diagrame, tabele, forme geometrice (pătrate, patrulatere, 

triunghiuri, cercuri etc.), linii și săgeți și scriere concisă. Ei reprezintă o modalitate de a consemna 

termeni-cheie și de a arăta modul în care aceştia se raportează unul la celălalt. Acești organizatori 

sunt utili în toate fazele învățării. Pot fi folosiți la fel de eficient în activitățile care pregătesc elevii 

pentru contactul cu ideile noi (de exemplu, organizarea inițială pentru învățare), în activități în care 

aceștia sunt în contact cu noile informații (pentru a reda reprezentări mintale ale ideilor noi, pentru a 

clarifica secvențe, a identifica analogii, a distinge între fapt și opinie, a marca relații cauză-efect etc.), 

precum și în activități în care elevii își exprimă reacţia la idei noi, compară cunoștințele anterioare cu 

noile informații / idei, reflectează asupra a ceea ce au învățat nou etc. Câteva exemple de 

organizatori grafici sunt: 

• Ciorchinele sau pânza de păianjen reprezintă o combinație de cercuri, ovale etc. conectate prin linii 

și / sau săgeți care arată modul în care un concept central se relaționează cu alte concepte (diferite 

ierarhic) sau caracteristicile majore ale unui concept; 

• harta mintală, o grupare de  idei, concepte conectate prin linii, săgeți etc. care arată 

interrelaționarea lor; 

• diagrama de tip flow-chart este o combinație de figuri geometrice și săgeți ordonate secvențial cu 

scopul de a reprezenta pașii unui proces; 

• Diagrama M este un tabel cu trei coloane, care poate fi folosit pentru analiză multisenzorială; cele 

trei coloane pot fi: a) arată ca; B) sună ca; C) se simte ca; 

• Diagrama T este un tabel cu două coloane, de exemplu, pentru analizarea unui concept în termeni 

de ceea ce este și ceea ce nu este; 
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• Diagrama Venn utilizată pentru comparații și contrast; aria de suprapunree are elemente comune 

din cele două mulțimi, în timp ce ariile distincte prezintă elementele ce caracterizează fiecare 

mulțime individual. 

• Diagrama fishbone (schelet de pește) pentru cauză și efect etc.  

• Harta definiției conceptului (Schwartz & Raphael, 1985) este un organizator grafic pentru 

structurarea unei definiții, pentru a sprijini înțelegerea mai bună a unui concept. Harta direcționează 

atenția elevilor asupra componentelor-cheie ale unei definiții: clasă / categorie; proprietăți / 

caracteristici; Ilustrații / exemple. Acest organizator grafic este folosit cel mai bine după lectură. 

• Modelul Frayer (Frayer et al., 1969) este un organizator grafic cu două coloane și două rânduri 

pentru consemnarea informațiilor referitoare la un concept (scris de obicei în mijlocul cvadrantului): 

caracteristici esențiale; caracteristici non-esențiale; exemple; non-exemple. Utilizarea acestui model 

îi ajută pe elevi să facă diferența între caracteristicile care definesc conceptul și cele care sunt pur și 

simplu asociate cu acesta. Oferirea de exemple și non-exemple (care împărtășesc unele, dar nu toate 

caracteristicile conceptului) îi ajută pe elevi să construiască sensuri bogate și sofisticate ale unor 

concepte importante. Elevii pot folosi modelul Frayer în oricare sau în toate fazele lecturii (înainte, în 

timpul și după). 

Notă: Este foarte important să înțelegem cum contribuie strategiile de citit și scris la dezvoltarea autonomiei 

elevilor. Aplicați strategiile propuse aici în contextul orelor dvs. și discutați relevanța acestora cu elevii și 

colegii dvs. Ghidul de anticipare este o strategie foarte bună de a implica și de a motiva elevii. Aceasta conduce 

în multe cazuri la discuții productive la oră. 

Înainte de a utiliza strategia Gândiți cu voce tare, încercați-o singur. În caz contrar, există riscul ca strategia să li 

se pară elevilor artificială. 

În timp ce completează modelul Frayer, elevii trebuie să citească cu atenție textul, dar  țineți cont de faptul că 

unii dintre ei ar putea avea nevoie de ajutor suplimentar. 

 

Ce strategii de scriere să folosim? 

Este esențial să înțelegem scrierea ca pe un proces care include activități de pre-scriere, scriere și 

post-scriere; aceasta este ceea ce înțelegem prin abordarea procesuală a scrierii. În această 

înțelegere, scrierea se caracterizează prin „descompunerea" procesului de redactare în unități mai 

mici, astfel încât aspectele care țin de conținut, de limbaj, de gramatică, de comunicare sunt 

rezolvate succesiv prin intermediul diferitelor activități de scriere (Becker-Mrotzek & Böttcher, 2015, 

p. 52; Bereiter & Scardamalia, 1987 , Hayes & Flower, 1980, Emig 1971). Pe de o parte, această 

înțelegere a scrisului ca proces îi poate scuti de stres pe elevii din învățământul profesional deoarece 

scrierea se realizează gradual, în mai mulți pași și sarcini mai mici. Astfel, elevii pot învăța să-și 

organizeze și să-și monitorizeze scrisul prin proiectare, schițare, redactare și revizuire (Philipp, 2013, 

pp. 85-163, Kruse & Ruhmann, 2006, p. 14). Pe de altă parte, această abordare îi ajută pe profesori 

să-și sprijine elevii în dobândirea abilităților necesare pentru scrierea unor texte specifice. Acest lucru 

permite dezvoltarea strategiilor metacognitive de scriere prin conștientizarea proceselor de 

proiectare, schițare, redactare propriu-zisă și revizuire. 
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Următoarele capitole ilustrează modul în care se poate sprijini eficient procesul de scriere, prin 

activități realizate înainte, în timpul și după scriere,  prin oferirea de strategii explicite care sporesc 

autonomia elevilor în procesul de scriere. 

 

Înainte de scriere 

În mod obișnuit, scrierea începe prin colectarea de informații și idei necesare pentru schițarea primei 

variante a textului. Aceasta poate consta în luarea de notițe sau realizarea unei hărți mintale, discuții 

cu colegii, localizarea unor surse de informații pe Internet și citirea informaților digitale, citirea unor 

articole de specialitate în variantă tipărită etc. Aceste activități de comunicare sunt considerate 

strategii de pregătire pentru scriere. Lectura înainte de a scrie (cititul pentru scris; Graham & Perin, 

2007, p. 18; Graham & Hebert, 2010, pp. 5-6) pare a fi un proces natural, mai ales dacă scrierea este 

pe o anumită temă, conţine date, informații şi  este în scopuri formale. Lectura înainte de scriere nu 

numai că generează și colectează informații și idei, ci poate oferi elevilor cunoștințe despre text 

(structură, convenții formale, aranjare în pagină etc.) și cunoștințe lingvistice (vocabular, structura 

propoziției, stil etc.). Cu toate acestea, este important ca lectura înainte de scriere să se concentreze 

în mod clar asupra conținutului, a textului sau a cunoștințelor de limbă și să se reflecte în contextul 

scris: cum și de ce este această activitate de lectură utilă pentru activitatea de scriere a elevilor? 

Următoarea listă include strategii utilizate de obicei înainte de redactarea propriu-zisă: 

• Discuții cu colegii 

• Brainstorming 

• Harta mintală 

• Proiectarea 

• Structurarea (de exemplu, colectarea argumentelor pro și contra) 

• Lectura pentru a scrie cu accent pe: conținut, cunoștințe despre text, cunoștințe lingvistice. 

Înainte de scriere, profesorii pot propune exerciții scurte pentru a stimula aptitudinile lingvistice ale 

elevilor care sunt necesare pentru sarcina specifică de scriere. Aceste exerciții scurte nu ar trebui să 

conducă la noi cunoștințe, ci să sporească gradul de conștientizare a caracteristicilor lingvistice 

necesare pentru a scrie o schiță/ primă variantă (vocabular: sinonime, parafrazări, expresii fixe, texte 

lacunare; structura textului: texte dezordonate, elemente care țin de ordonarea ideilor din text 

(conjuncții, de exemplu: pentru că, totuși, mai întâi, și anume etc.; coeziunea textului: text complet, 

de la propoziție la text). 

Aceste exerciții scurte ar trebui să implice şi reflecția cu privire la relevanța lor pentru sarcina de 

scriere dată: de ce a fost acest exercițiu important pentru sarcina de scriere? 

 

În timpul scrierii 

După faza de pregătire pentru scriere urmează schițarea. Este important să reamintim elevilor din 

învățământul profesional că nu este vorba despre scrierea textului final, ci doar de o primă versiune 

care va fi revizuită mai târziu. 
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În timpul procesului de scriere are loc auto-monitorizarea, care controlează scrierea. Cei ce scriu îşi 

revizuiesc continuu munca în timpul scrierii. Dacă monitorizarea este prea rigidă, atunci scrierea nu 

este fluentă. De aceea, scrierea prin colaborare poate fi aplicată ca metodă de sprijin. În scrierea prin 

colaborare, de obicei o persoană scrie, iar cealaltă își asumă rolul monitorului; la școală, acest lucru 

se poate realiza în grupuri sau în perechi. 

În timpul procesului de scriere, elevii îşi pot da seama că au nevoie de mai multe informații pentru 

scriere și, prin urmare, se reîntorc la faza înainte de scriere, citesc un text sau discută despre text cu 

un coleg. 

De asemenea, este important să se ia în considerare faptul că unii dintre elevi pot fi scriitori 

începători. Aceştia au dificultăți cu abilitățile motorii fine și ortografia, ceea ce inhibă fluența 

scrisului. Memoria lor pe termen scurt este ocupată de scrierea literelor, prin urmare nu au 

capacitatea de a urma un plan în timpul redactării. În acest caz, poate fi util să aveți o listă de 

verificare sau întrebări; șabloane sau texte model sau un program de procesare de text etc. Acest tip 

de eșafodaj/sprijin este util pentru a sprijini procesul de redactare. 

Următoarea listă oferă o trecere în revistă a strategiilor care pot fi aplicate în timpul procesului de 

scriere: 

• scrierea și monitorizarea individuală 

• scrierea prin colaborare în grupuri / perechi 

• scrierea unor fragmente de text și solicitarea de feedback (de exemplu, la introducere) 

• criterii pentru redactarea unor texte bune/de calitate (de ex. listă de verificare, întrebări) 

• șabloane/ structuri date 

• texte model (exemple de text bine redactat) 

• utilizarea dicționarelor 

• utilizarea unui program de procesare a textului. 

Exercițiile scurte care se axează pe cunoștințe despre conținut, text sau limbă pot fi implementate și 

după schițare (adică scrierea primei versiuni), dacă profesorii observă că eșafodajul/sprijinul este 

necesar (vezi mai sus). 

 

După scriere 

Feedback-ul 

După cum s-a menționat mai sus, este important ca elevii din învățământul profesional să înțeleagă 

că primul lor produs este o ciornă. Aceasta necesită revizuire și acest lucru presupune re-citirea ei de 

către autor, feedback-ul de la egal la egal sau feedback dat de către un expert / profesor. Feedback-ul 

(inclusiv de la egal la egal) este un element esențial al scrisului ca proces (Rijlaarsdam & Braaksma, 

2008; Harris & Graham, 1966). Studiile au arătat că feedback-ul între colegi poate fi foarte benefic 

atât pentru autor, cât și pentru persoana care îl furnizează  (Rijlaardam & Braaksma, 2008). 

Feedback-ul poate fi dat cu privire la conținut, la structura textului sau la caracteristicile lingvistice. 
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Este important să se specifice în mod clar la ce anume se va referi feedback-ul. În plus, feedback-ul de 

la egal la egal trebuie să fie exersat și susținut de mai multe instrumente și metode, precum: 

• liste de întrebări 

• liste de verificare / criterii 

• formulare de feedback 

• joc de rol din perspectiva destinatarului și evaluarea textului din punctul lui de vedere (este 

textul inteligibil / convingător / clar?) 

• controlarea impactului textului în situații reale (de exemplu, o instrucțiune garantează 

operarea corectă a unei mașini?) 

Feedback-ul colegilor nu exclude feedback-ul profesorului. Dimpotrivă, cadrele didactice trebuie să 

ofere feedback despre anumite aspecte care necesită cunoștințe de specialitate (de exemplu, 

cunoștințe profesionale sau lingvistice). Ca și feedback-ul de la egal la egal, feedback-ul profesorului 

trebuie să aibă un obiectiv clar, astfel încât elevilor să le fie util la revizuirea textului în mod 

corespunzător.  

 

Revizuirea 

Revizuirea textului se bazează pe feedback-ul primit și oferă elevilor posibilitatea de a-și modifica 

textele în ceea ce privește conținutul ideatic, structura sau aspecte lingvistice. Este important ca 

revizuirea să aibă loc în clasă, fiind considerată o activitate valoroasă în cadrul procesului de scriere. 

Pentru revizuirea textului, elevii pot folosi și elementele de sprijin (texte lecturate, expresii şi 

formulări tipice, construcții gramaticale sau sintactice, organizarea şi structurarea textului) elaborate 

în fazele anterioare ale procesului de scriere. 

După revizuire, textele pot fi trimise spre evaluare finală colegilor sau experților/profesorilor. 

Aspectul și editarea textului finalizează procesul de scriere. 

 

Notă: Feedback-ul poate fi util și eficient, dar este nevoie de timp pentru a obișnui elevii să dea și să primească 

feedback. Începeți cu sarcini de feedback mici și precise. 

De reţinut 

• Asigurați-vă că elevii înțeleg scrierea ca proces. Explicați-le că textele bune rezultă pas cu pas și din 

activitățile înainte şi după scris. 

• Lăsați elevii să se gândească, să discute și să-şi împărtășească ideile oral înainte de a scrie. 

• Ajutați elevii să-şi facă un plan al scrierii. 

• Sprijiniți-vă elevii oferindu-le texte de citit pe teme similare (citirea pentru a scrie). 

• Lăsați elevii să facă cercetări pe Internet și în literatura de specialitate despre subiectul activităţii de 

scriere. Încurajați-i să-şi ia notițe, să-și organizeze și să-și clasifice informațiile în tabele sau figuri. 



Integrated Reading and Writing Support in Vocational Education Project (ReWrVET Project) 

________________________________________________________________________________________________ 

ReWrVET project was funded with support from the European Commission under Erasmus+. This document reflects the views only of the author,  

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

Project period: 01 09 2015-31 08 2018. Agreement VG-SPS-RP-15-36-013584.  

P
a

g
e

  
 1

0
4
 

• Dați-le timp să-şi activeze și să dobândească noi cunoștințe lingvistice (vocabular, expresii şi 

formulări tipice, tipare de text, convenții referitoare la textul scris) înainte de a scrie. 

• Amintiți-le elevilor că nu trebuie să redacteze imediat textul final şi că primul text scris este doar o 

schiță pe care o vor revizui. 

• Nu ezitați să-i lăsați pe elevi să scrie în grupuri mici sau în perechi (scriere prin colaborare). 

• Oferiți ocazii de feedback de la egal la egal și lăsați elevii să lucreze pe texte împreună cu colegii lor. 

• Scoateți în evidenţă faptul că feedback-ul trebuie să se axeze pe anumite aspecte specifice, de ex. 

comprehensibilitatea textului, impactul comunicativ al textului, structura textului sau problemele 

lingvistice. 

• Reamintiți-le elevilor că revizuirea este parte din procesul de scriere. 
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Modelul cadru 

Pentru o explicație detaliată a cadrului, citiți PI 2 „Cadrul”. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înainte de scriere 

 Brainstorming 

 Proiectarea procesului scrierii 

În timpul scrierii  

 Expresii utile 

 Exerciții scurte de vocabular 

După scriere  

 Feedback între colegi 

 Revizuire 

 Editare 

Înainte de citire 

 Ghid de anticipare 

 LINK etc. 

În timpul citirii 

 Gândirea cu voce tare 

 INSERT etc. 

După citire 

 Rezumare 

 Relația întrebare-răspuns etc. 

 Continuarea unui text/ paragraf 

 Identificarea subtitlurilor unor paragrafe 

 Organizatori grafici 

 Exerciții cu text lacunar (vocabular) 

 Rearanjarea propozițiilor, paragrafelor 

etc. 

 Scrierea ideii principale dintr-un text 

Citit pentru scriere / Scris pentru citire 
 
 
           
 
 

Sarcini (învățare situată) 
 

Sarcini de citire  Sarcini de scriere 

Strategii de citire Strategii de scriere  

Reflecție 

Problemă rezolvată 

Tipuri de text 

 Descriere 

 Instrucțiuni 

 Argumentare etc. 

Focalizare pe limbă 

 Vocabular 

 Propoziții/ coerență 

 Structura textului 

 Tipuri de text etc. 

Strategii intermediare 

Scenariu 
(învățare situată) 
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Rezumat 

Acest document oferă cadrelor didactice sprijin în promovarea competențelor de citire și scriere în 

educația și formarea profesională. Se adresează atât profesorilor de discipline din aria curriculară 

limbă și comunicare, cât și celorlalți. Schema de mai sus oferă o privire de ansamblu asupra celor mai 

importante elemente ale abordării didactice propuse de echipa de proiect. Ghidul propus conține 

referiri atât la procese ale predării-învățării, cât și la metode. Procesele includ pașii de planificare și 

predare. Metodele exemplificate sunt atribuite acestor pași și completează schema de mai sus 

(modelul cadru). 

Scenariile testate la clasă iau în considerare nevoile elevilor din învățământul profesional, dar și 

contextele educaționale specifice țărilor partenere. Sarcinile  de citire și scriere necesare pentru 

rezolvarea problemei rezultă din scenariu. Ele sunt integrate într-o activitate de viaţă reală sau 

profesională și, prin urmare, nu sunt un scop în sine; mai degrabă, citirea și scrierea sprijină procesele 

de învățare (în scopuri profesionale și/sau de viață cotidiană). 

Activitățile de citire și scriere fac referire la anumite tipuri de text și necesită abilități lingvistice 

specifice care pot fi îmbunătățite de profesorii din învățământul profesional în contextul oferit de 

scenariul propus (prin eșafodaj/sprijin). Prin urmare, promovarea competențelor lingvistice necesită 

o bună cunoaștere a elevilor din grupul țintă și a competențelor lor lingvistice. Se recomandă să se 

pună accentul pe competențe lingvistice specifice, cum ar fi vocabularul, structura textului, structura 

propoziției, astfel încât scenariul în sine și activitățile de citire și scriere rezultate să rămână în centrul 

atenției. 

Schema prezintă strategii de citire și scriere utile pentru învățarea bazată pe scenariu. Unele dintre 

ele promovează citirea și scrierea simultan (vezi căsuța din mijloc), iar altele sunt specifice fie 

procesului de citire, fie celui de scriere. Strategiile din schemă pot fi extinse după plac. 

Reflecția este un punct esențial al învățării în general și al învățării bazate pe scenariu în particular. Ca 

formă de ordine superioară, gândire analitică ce servește autonomiei învățării, reflecția se referă la 

acțiunile și procesele de învățare, la sarcinile de citire și scriere şi la produsele acestora ca o soluție la 

problema rezultată din scenariu. 

Notă: Deși Ghidul conține un set de instrumente esențiale pentru profesori, este recomandat să participați la  

un curs de formare. Dacă nu aveți ocazia să participați la un curs de formare, puteți alege să faceți o lectură 

extinsă a acestuia în pereche cu un coleg profesor. Dacă reusiți să svă adunați un grup mai mare de profesori 

pentru a citi și a discuta Ghidul, asigurați-vă că implicați un profesor de limbi străine, acesta fiind mai 

familiarizat cu terminologia învățării unei limbi străine. Profesorii de limbi străine pot oferi sprijin real pentru 

grup. În plus, schimbul de idei între profesorii de diferite discipline poate fi valoros, chiar dacă aceștia se 

confruntă cu diferite tipuri de text și lucrează cu strategii diferite de citire și scriere. 
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Capitolul 5. Materiale didactice pentru dezvoltarea citit-scrisului în învățarea 

bazată pe scenarii 

 

Introducere 

Care este scopul materialelor didactice pentru dezvoltarea citit-scrisului în învățarea 

bazată pe scenarii? 

 

Materialele didactice pentru dezvoltarea citit-scrisului în învățarea bazată pe scenarii prezentate în acest 

document au fost elaborate de participanții la proiect și testate de profesori la clasă. Faza de testare a servit la 

evaluarea materialelor dezvoltate și a fost urmată de revizuiri. Scenariile abordează diferite domenii ale 

învățământului profesional și pot fi folosite ca exemple și sprijin pentru crearea de scenarii similare. 

Cine ar putea folosi aceste materiale? 

Profesorii interesați de abordarea integrată a citit-scrisului bazată pe scenarii sunt invitați să folosească aceste 

materiale la clasă. Scenariile existente pot fi adaptate la nevoile și abilitățile diferitelor grupuri de învățare. 

Când se creează materiale noi, scenariile de mai jos pot fi folosite ca sursă de inspirație. 

Cum se corelează materialele cu celelalte produse intelectuale ale proiectului? 

PI 5 conține scenariile și materialele didactice dezvoltate de profesori și care au la bază abordările teoretice și 

didactice ale acestui proiect. Acestea pot fi găsite în PI 2 "Cadrul" și PI  4 "Ghidul". PI 2 "Cadrul" reprezintă baza 

întregului proiect. Acesta oferă contextul teoretic necesar în ceea ce privește conceptele de citit și scris și 

interacțiunea dintre acestea. PI 4 "Ghidul" se bazează pe Cadru și oferă informații practice pentru profesori. 

 

Comentarii 

Unele scenarii sunt prezentate fără materiale didactice din motive legate de dreptul de autor. În multe cazuri, 

materialele existente din manuale și alte surse pot fi folosite pentru a crea scenarii. Astfel, un scenariu se 

poate referi la conținutul unui manual sau poate integra fișe de lucru existente. 

Pentru a fi mai ușor de găsit, scenariile au fost clasificate pe categorii: Artizanat și Tehnologie, Economie și 

Administrație și Educație Generală. În plus, toate scenariile au fost enumerate împreună cu domeniile 

ocupaționale corespunzătoare. 

Aspectele specifice unei anumite țări (din scenarii)nu au putut fi surprinse întotdeauna în mod adecvat. Prin 

urmare, nu există traduceri ale acestora în limbile naționale ale participanților la proiect. Pe lângă versiunea în 

limba engleză, toate scenariile pot fi găsite în limba în care au fost create și implementate pe site-ul proiectului 

www.rewrvet.de. Țara care a creat scenariul apare în paranteze lângă titlul scenariului. 
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Notă: elevii trebuie să abordeze problema din scenariu în mod independent, să aleagă cea mai bună strategie 

pentru rezolvarea problemei, să găsească instrumentele necesare și să distribuie sarcinile de lucru în mod 

eficient în cadrul grupului. Profesorii trebuie să ghideze elevii, adică să le ofere sprijin (eșafodaj), numai dacă 

aceștia întâmpină dificultăți în timpul procesului de învățare. 

În fiecare etapă a lucrului cu scenariul, profesorul trebuie să folosească materiale și activități de sprijin, dacă 

este necesar. Aceste activități de eșafodaj sunt esențiale pentru dezvoltarea competențelor elevilor. 

Pentru a transforma elevii în cititori și scriitori strategici, profesorii trebuie să se asigure că îi ajută să reflecteze 

nu doar asupra rezultatelor propriei activități, ci și asupra procesului de învățare prin care au trecut. Reflecția 

în cadrul grupului de colegi și la clasă este un element esențial al învățării bazate pe scenarii. 

Când se lucrează cu scenarii, rolul profesorului este diferit față de cel din cadrul formelor tradiționale de 

predare. Profesorul devine un moderator care sprijină procesul de învățare. 

Profesorii trebuie să le explice elevilor și să le exemplifice noile abordări, să le exerseze împreună cu aceștia și 

apoi să le treacă treptat lor toată responsabilitatea. 

Profesorii trebuie să crească pas cu pas amploarea sarcinilor de citit și scris în scenariu, dar numai cu precauție 

și cu luarea în considerare a practicii profesionale, astfel încât scenariile să nu își piardă credibilitatea și, prin 

urmare, influența motivațională. 

Dacă profesorii și elevii nu sunt familiarizați cu predarea și învățarea bazată pe scenarii, creșteți gradul de 

complexitate a scenariului treptat și oferiți activități de eșafodaj adecvate. 

Experiența utilizării la clasă a scenariilor didactice 

 
Între mai și iunie 2018, membrii echipei de proiect ReWrVET au intervievat profesorii care au testat scenariile 
în timpul lecțiilor cu elevii. Interviurile au fost realizate imediat după ce scenariul a fost implementat și 
corespund unei structuri stabilite. 
 
Experiența dobândită depinde mai puțin de factorii specifici țării și mai mult de cunoștințele anterioare privind 
predarea orientată spre proces și sprijinul pentru dezvoltarea lingvistică. Cadrele didactice cu experiență 
redusă în aceste domenii au raportat eforturi mai mari de implementare a scenariilor la clasă. Profesorilor (și 
elevilor) care au fost cel puțin parțial familiarizați cu aceste domenii le-a fost mai ușor să înceapă să lucreze cu 
scenarii. Astfel, pentru profesorii cu mai puțină experiență în domeniile menționate mai sus, se recomandă 
familiarizarea cu această abordare pas cu pas. 
 
Profesorii au spus că utilizarea scenariilor în predarea disciplinelor profesionale a fost de dorit deoarece a 
stimulat dezvoltarea autonomiei elevilor și abilitatea acestora de a-și exprima opiniile. În plus, dezvoltă 
gândirea creativă și capacitatea elevilor de a găsi soluții utile. Sprijinul scrisului prin citit și a cititului prin scris 
dezvoltă, printre altele, abilitățile lingvistice ale elevilor. Acest lucru este important pentru viitoarea lor carieră 
și viață privată. Profesorii cu experiență didactică mai îndelungată au subliniat faptul că au folosit elemente de 
scenariu în munca lor zilnică cu elevii de mulți ani. În acest context, trebuie menționat faptul că predarea 
bazată pe scenarii se bazează pe predarea orientată spre proces și pe învățarea prin cooperare. Utilizarea 
acestei metode la clasă – din punct de vedere al calității și cantității – variază foarte mult. Atunci când au lucrat 
cu scenarii, profesorii au acordat o atenție deosebită utilizării: tehnicilor care sprijină dezvoltarea abilității 
elevilor de a rezolva probleme independent, tehnicilor care sprijină gândirea creativă și dezvoltarea abilităților 
lingvistice. Bazându-se pe experiența lor în utilizarea strategiilor de sprijin pentru citire și scriere în abordarea 
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bazată pe scenarii, toți profesorii implicați în testare au convenit să folosească elementele metodei propuse de 
proiect atunci când lucrează cu elevii în viitor. Ei susțin că văd legătura între utilizarea scenariilor și implicarea 
elevilor în procesul de învățare independentă la clasă. 
 
Mulți profesori au subliniat faptul că avantajul metodei de învățare bazate pe scenarii este caracterul ei 
inovativ și practic – aceasta făcând legătura dintre teorie și cunoștințele practice pe care elevii le dobândesc în 
timpul pregătirii profesionale și situația reală cu care se pot întâlni după terminarea școlii. Majoritatea elevilor 
sunt motivați să rezolve problemele care rezultă din scenarii. Folosind această metodă clasa lucrează în 
perechi sau în grup, ceea ce reprezintă un avantaj suplimentar pentru că îmbunătățește competențele sociale. 
 
Scenariile fac apel la creativitatea și abilitățile competitive ale elevilor, se leagă de interesele lor personale și 
de viața profesională, cu accent pe partea practică a activităților. De asemenea, exercițiile de eșafodaj 
desfășurate pe parcursul orelor anterioare au fost un factor de succes. Majoritatea elevilor au agreat ideea 
scenariului / situației din viața reală care i-a provocat să lucreze în mod autonom, dar activitățile de eșafodaj 
propuse de profesor au fost esențiale pentru o activitate de învățare reușită, mai ales atunci când au fost 
introduse scenarii. 
 

Scrisul 

Profesorii au fost de acord că implicarea elevilor în activitatea de redactare crește atunci când procesul de 

scriere este împărțit în etape (înainte, în timpul și după scriere). Elevii au apreciat oportunitatea de a face 

schimb de opinii cu alți elevi (brainstorming, discuții anterioare despre conținutul textului). În plus, este 

extreme de util să se folosească organizatorii grafici înainte de a scrie. Potrivit profesorilor, ceea ce sporește 

implicarea elevilor în lucrul cu textul și contribuie la producerea unui text la un nivel înalt sunt: feedback-ul 

elevilor cu privire la textul scris, feedbackul din partea profesorului, precum și discutarea preliminară a 

textului, prezentarea de informații importante prin intermediul organizatorilor grafici și extinderea 

cunoștințelor noi despre un anumit subiect. În plus, pe baza feedback-ului din partea mai multor elevi care 

sintetizează participarea lor la activitățile de învățare (în care profesorii au folosit învățarea bazată pe scenarii), 

profesorii au observat unanim o creștere a implicării elevilor în găsirea de soluții pentru scenarii și în ceea ce 

privește munca lor independentă  (comparativ cu participarea acestora la activități de învățare tipice sau la 

scrierea de texte care nu fac distincția între etapele înainte, în timpul sau după scrierea textului). 

Cititul 

Mulți profesori cred că elevii sunt mai puțin înclinați să se angajeze în activități de scriere în timpul procesului 

de lectură. Acesta este un proces mai puțin natural decât susținerea scrisului prin citire. Cu toate acestea, a 

existat un consens în rândul profesorilor referitor la faptul că elevii își îmbunătățiesc eficiența lecturii dacă 

folosesc strategii bazate pe scriere în faza de dinainte sau din timpul lecturii. Profesorii spun că elevii remarcă 

utilitatea strategiilor evidențiate mai sus atunci când învață noi materiale / conținuturi. 

Remarci/comentarii 

Profesorii au raportat că încă mai doresc să aplice elementele unei abordări bazate pe scenarii (strategii 

înainte, în timpul sau după citire / scriere) în învățământul profesional. Pe parcursul orelor de curs, ei aplică 

diferite metode care modelează abilitatea elevilor de a rezolva probleme în mod independent, gândirea 

creativă și capacitatea de a dobândi noi cunoștințe, precum și capacitatea de a valorifica resursele. Unul dintre 

obiectivele acestei abordări este de a dezvolta abilități de literație care sunt relevante și pentru învățământul 

profesional, pe care profesorii le-au identificat ca fiind importante. Profesorii declară că sunt pregătiți să 
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utilizeze și să dezvolte metoda la clasă și menționează necesitatea dezvoltării de scenarii ulterioare, fiind gata 

să folosească sau să modifice instrumentele utilizate deja  în funcție de grupurile de cursanți. 

 

Profesorii au observat că orele în care se folosesc scenarii sunt mai eficiente dacă grupul constă din maxim 20 

de persoane. Optim ar fi să se lucreze în grupuri de 12-15 persoane. În acest caz, implicarea elevilr este la cel 

mai înalt nivel și scade, pe măsură ce mărimea grupului crește. Cu toate acestea, acest lucru necesită o 

verificare suplimentară. 

Profesorii susțin că este important să se organizeze cursuri / ateliere ciclice deschise pentru profesori cu 

experiență profesională diferită pentru a-i familiariza cu principiile metodei și cu strategiile utile în procesul de 

predare (în special în ceea ce privește profesorii din învățământul profesional). Profesorii consideră lista de 

verificare ca fiind utilă în procesul de creare a planurilor de lecții. 

În majoritatea cazurilor elevii au reacționat pozitiv și cu interes față de metoda utilizată. Strategiile propuse în 

scenariile de susținere a lecturii și scrisului s-au dovedit a fi o experiență nouă pentru unii elevi, care adesea au 

observat trăsături comune ale metodei folosite cu exerciții cunoscute din orele precedente. 

 

Dificultăți privind abordarea bazată pe scenarii pot rezulta din: 

• găsirea / crearea unui text adecvat (programă, interesele elevilor, de actualitate, ...) cu care să se lucreze; 

• număr limitat de ore cu un anumit grup de elevi la intervale prea îndepărtate; 

• prezența inconstantă a elevilor la anumite ore; 

• timpul necesar introducerii conceptului și a strategiilor; 

• lipsa abilităților de citire și scriere duce, în unele cazuri, la o lipsă de motivație; 

• respingerea, deoarece se așteaptă mai multă muncă. 

 

Lista de verificare s-a dovedit a fi un instrument deosebit de util pentru profesorii cu mai puțină experiență în 

predare. În același timp, profesorii cu experiență profesională mai îndelungată au evaluat "lista de verificare" 

ca fiind un instrument util în construirea scenariilor, deoarece susțin că, folosind-o ei creează scenarii mai 

bune într-o perioadă de timp mai scurtă. În opinia lor, lista de verificare este un instrument util, deoarece este 

scurt, specific și nu conține informații inutile. 

 

Utilizarea scenariilor în predarea disciplinei a fost în mare măsură percepută foarte pozitiv atât de profesori, 

cât și de elevi. Accentul pe sarcina de lucru specifică disciplinei a motivat elevii, iar în acest context activitatea 

de citire și scrierea a fost percepută ca fiind mai naturală. În acest scop, a fost evidențiată importanța sarcinilor 

de citire și scriere, care ar putea apărea, de asemenea, în practică în domeniul ocupațional corespunzător. 

Furnizarea de sprijin, în special în faza inițială, a fost menționată de toți profesorii ca un element-cheie care le 

permite elevilor să-și îndeplinească cu succes sarcinile. Utilizarea scenariilor stimulează predarea și oferă 

elevilor varietate în viața de zi cu zi. Nu trebuie uitat însă că și profesorii au nevoie de sprijin pentru 

introducerea scenariilor în predare, susținere pe care o pot primi fie în cadrul atelierelor de formare, fie 

muncind în echipă la nivelul școlii. 
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Scenarii 

Descrierea scenariului: Concursul de gătit (Polonia) 

Rolul elevilor:  Ești bucătar la un restaurant. 

Situația: Primarul orașului în care locuiești a lansat un concurs de rețete pentru cea mai bună pizza 
de vară. Restaurantul câștigător va primi titlul de “Restaurantul cu cea mai bună pizza de vară”, iar 
autorul rețetei va primi un premiu în bani și titlul de “Bucătarul celei mai bune pizza de vară”. 
Dorești să participi la acest concurs prestigios și să te promovezi atât pe tine, cât și restaurantul 
unde lucrezi.   

Care sunt sarcinile elevilor:  

Sarcina ta de lucru este să creezi o rețetă pentru o pizza de vară delicioasă, luând în calcul 
experiența pe care o ai și intuiția ta ca bucătar.  

Sursa: model de rețetă pentru pizza italiană (anexa 1) 

Durata scenariului  
(min sau ore sau lecții) 

2 ore (2 x 45 min) 

Vârsta elevilor (anul) 15+ 

Pregătirea  educațională a 
elevilor 

Liceu 

Programul educațional / 
Domeniul 

(disciplina  sau programa) 

Bucătar (anul 1 de studiu) 

Comentariile elevilor: 

- “…aceste ore au fost altfel… m-au făcut să fiu cu adevărat 

atent la ce se întâmplă”;  

- “M-am simțit mereu conectat la oră”; 

- “…o oră utilă și interesantă, simt că am rămas cu 

informații utile; mi-a plăcut faptul că se bazează pe ceva 

real, care ni se poate întâmpla ”;  

- “…a fost ca un experiment”. 
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Eterogeneitatea elevilor Mare în termeni de 

-  Experiența privind eșafodajul pentru citit și scris, 

- Nivelul de cunoaștere a limbii poloneze 

Nivelul mediu de limbă al 
elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Care sunt scopurile 
scenariului privind 
conținutul? 

• Recunoașterea structurii unei rețete 

• crearea propriei rețete 

Ce competențe de citit și scris sunt promovate? 

Citit: Scris: 

Înțelegerea cuvintelor/expresiilor necunoscute 

Identificarea elementelor cheie din rețeta 
model/ șablon, a vocabularului specific în ceea 
ce privește verbele, a ingredientelor și 
instrumentelor necesare pentru a face o pizza 

 

Abilitatea de a face o listă cu ingredientele 
necesare pentru o pizza de vară 

Redactarea unui exemplu pentru o pizza de vară 

Scrierea unui email către un coleg pentru a 
primi feedback (feedback de la egal la egal) 

Pe ce aspecte cade accentul în detaliu? 

Citirea cu atenție a modelului de rețetă 
Identificarea elementelor esențiale din modelul 
de rețetă 
Sublinierea cuvintelor/ expresiilor cheie 
 

 Redactarea unei liste cu ingrediente 

  Scrierea propriei rețete 

Ce strategii vor fi exersate/ aplicate? 

Citit Scris 

 Înainte de citit: discuție despre modelul 
unei rețete, cum trebuie să arate, ce 
trebuie pus la început… la sfârșit; după 
discuție, elevii pun fragmentele de 
rețetă în ordine ( ei primesc rețeta 
tăiată în bucați)  

 În timpul cititului: atenție pe ordinea 
fragmentelor și  pe cuvintele cheie din 
rețetă   

 După citit – exercițiu adevărat-fals 
pentru verificarea înțelegerii 
vocabularului  

 Înainte de scris: discuție despre 
ingredientele potrivite pentru rețeta 
unei pizza de vară; colectarea de idei și 
pregătirea uneiprime ciorne a rețetei  

 În timpul scrisului: redactarea primei 
ciorne a rețetei și trimiterea ei către un 
coleg pentrufeedback 

 După scris: compararea câtorva rețete 
scrise de elevi, discuții, citirea feedback-
ului de la colegi, editare dacă este 
necesară 
Redactarea versiunii finale a rețetei  

Integrarea citit-scrisului: Care este valoarea adăugată pentru scenariu?  

Elevii pot: 
• să-și pregătească propria rețetă luând în calcul modelul prezentat și ingredientele care pot fi 
utilizate pentru o pizza de vară; să citească feedback-ul pentru a putea scrie o rețetă mai 
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bună/diferită. 
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Annex 1 

Preparation time: 100 min. 

 Ingredients  

(for 3 pizzas with a diameter of 32 cm) 

0.5 kg flour  

25 g of fresh yeast 

300 ml of warm water 

2 teaspoons of salt 

2 teaspoons of sugar 

4 tablespoons of olive oil 

A method of preparing 

 

Mix yeast with sugar and 100 ml of warm water, then leave for 10 minutes in a warm place to rise. 

In a large bowl, mix flour with salt, then add the yeast prepared earlier and the rest of the water (pour it 

gradually by kneading the dough, in this way you will control the consistency of the dough). Knead the dough 

for about 10-15 minutes. It should be fluffy, smooth and elastic. Cover it with a cloth and leave in a warm 

place to rise for about 40 minutes 

Divide the dough into 3 parts, knead each part on a slightly sprinkled surface until the dough becomes smooth, 

shape the balls, sprinkle with flour and leave to rise for about 20 minutes. 

After that time roll out a cake with a diameter of approx. 32 cm (sprinkle with flour) and then put on a baking 

tray smeared with olive oil. Wait a little more, then put on ingredients, the combination of which is limited 

only to your imagination. 

Preheat oven to a maximum temperature of 250 ℃. Insert the baking tray with the prepared pizza on the 

bottom of the oven. Bake for 10 - 15 minutes, until the sides of the pizza are brown and the bottom is baked.  
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Descrierea scenariului: Cea mai bună ofertă (Polonia) 

Rolul elevilor:  Ești contabil la un en-gross de îmbrăcăminte pentru femei (bluze, rochii, pantaloni) 

Situația: Firma la  care lucrezi a primit două oferte de vânzare de îmbrăcăminte pentru femei. Șeful 
tău ți-a cerut să analizezi fiecare ofertă în parte și să o alegi pe cea mai bună.  

clothing warehouse you work in has received two sales offers for women's clothing. Your boss 
asked you to analyse each offer and choose the best one.  

Care sunt sarcinile elevilor:  

 Să citească cele două oferte 

 Să aleagă cea mai bună ofertă luând în calcul prețul și calitatea produselor 

 Să-și informeze șeful, justificând alegerea făcută 

Sursa: două oferte (anexa 1, anexa 2) 

Durata scenariului  
(min sau ore sau lecții) 

2 ore (2 x 45 min) 

Vârsta elevilor (anul) 15+ 

Pregătirea  educațională a 
elevilor 

Liceu 

Programul educațional / 
Domeniul 

(disciplina  sau programa) 

Contabil (anul 1) 

Eterogeneitatea elevilor Medie în ceea ce privește cititul 

Medie în ceea ce privește scrisul 

Nivele diferite de cunoaștere a limbii poloneze 

 

Nivelul mediu de limbă al 
elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Care sunt scopurile 
scenariului privind 
conținutul? 

• pregătirea unor cereri și oferte commerciale; 

• respectarea procedurilor privid alegerea furnizorilor și comanda 
mărfurilor; 

• stabilirea unei relații de cooperare cu contractorii și alte entități;  

Ce competențe de citit și scris sunt promovate? 

Citit: Scris: 

Identificarea elementelor cheie dintr-o ofertă Redactarea într-un mod adecvat  a unei note de 
informare către șef privind ofertele  
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Pe ce aspecte cade accentul în detaliu? 

 Citirea cu atenție a ofertelor pentru a 
face alegerea corectă a celei mai bune  

 Nota de informare trimisă șefului 
argumentează clar alegerea făcută 

 

Ce strategii vor fi exersate/ aplicate? 

Citit Scris 

 Înainte de citit: brainstorming despre 
informațiile pe care le-ar putea conține 
oferta de vânzare 

 În timpul cititului: evidențierea 
informației relevante din fiecare ofertă 

 După citit: verificarea predicției, 
compararea informațiilor din oferte în 
cadrul unui tabel,diagrame, etc.  
 

 Înainte de scris: - crearea unei grile de 
evaluare,  acordarea de puncte pe 
fiecare element specific din oferte  

 În timpul scrisului – redactarea primei 
ciorne a notei de informare către șef 

 După scris –citirea notei cu voce tare și 
primirea de feedback de la colegi, 
redactarea versiunii finale a notei de 
informare 
 

Integrarea citit-scrisului: Care este valoarea adăugată pentru scenariu?  

Elevii pot: 
• citi oferte, alege oferta cea mai potrivită pentru companie și scrie o notă justificând alegerea 
făcută într-o manieră clară, lizibilă.   
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Annex 1 

 

Offer number 1      

Producent Odzieży Damskiej „Szyk”                         

ul. Zielona 54 

45-321 ole 

 

   Chiffon blouses - colors: black / white - net price PLN 90 

• Cotton blouses - color: red - net price: 60 PLN 

• Linen blouses - colors: ecru / white - net price PLN 120 

• Shirt blouses - colors: white, black, red, green 

• Formal dresses - colors: black / white - price PLN 130 

• Chiffon tunics - colored - net price PLN 80 

• Wide leg trousers - colors: black / white - net price PLN 120 

• Slim, straight leg - colors: black, navy blue - net price PLN 120 

 

All goods are available in all sizes and quantities. 

If necessary, we can prepare the above-mentioned goods in other colors than those given. 

When purchasing more than 400 items of any goods, we grant a 15% discount. 

We guarantee free delivery of goods on the day of shopping above the value of PLN 4,000. 

The term of the order is 10 days. 

Payment deadline - 21 days from the date of invoice. 

Contact person: Anna Wyszomirska awyszomirska@szyk.pl 

Tel: 756 218 890 
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Annex 2 

 

Offer number 2 

 

Producent Odzieży Damskiej „Modna Pani” 

ul. Wrocławska 121                                                                          

45-314 Opole 

Tel. 676 786 666 

www.modnapani.pl  

Chiffon blouses - colors: black, white - net price: 80 PLN 

• Cotton blouses - colors: navy, green - net price: 60 PLN 

• Linen blouses - colors: white, black - net price: 110 PLN 

• Knitted blouses - colors: white, yellow, red, blue, black - net price: 60 PLN 

• Formal dresses - colors: black, red, white - price PLN 120 

• Chiffon tunics - different colors - net price PLN 90 

• Wide leg trousers - black - net price 110 PLN 

• Pants with straight legs - black, navy blue - net price PLN 120 

All products are available in all sizes. 

When buying more than 500 items of any goods, we grant a 15% discount. 

We guarantee free delivery of goods on the day of shopping above the value of PLN 4,000. 

It is possible to sew goods on special request within 5 working days. 

The deadline is 10 days. 

Payment deadline: 21 days from the date of invoice. 

Contact person: Janina Maj janinamaj@modnapani.pl 

Tel: 555 989 549 

Monday-Saturday from 8:00 to 16:00  

http://www.modnapani.pl/
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Descrierea scenariului: Repararea unui calculator (Polonia) 

Rolul elevilor:  Lucrezi la o companie care execută reparații de calculatoare și componente de 
hardware pe bază de cerere.  

Situația: Ai primit o cerere de la una din școlile primare din Opole de a rezolva o problemă la un 
calculator dintr-un birou al școlii. Directorul școlii a descris problemele avute cu calculatorul. 

Care sunt sarcinile elevilor:  

Sarcina ta este să rezolvi problema și să faci documentația privind reparația efectuată. 

Sursă: cererea directorului școlii  

Durata scenariului  
(min sau ore sau lecții) 

2 ore (2 x 45 min) 

Vârsta elevilor (anul) 15+ 

Pregătirea  educațională a 
elevilor 

Liceu 

Programul educațional / 
Domeniul 

(disciplina  sau programa) 

Tehnician informatician (anul 1) 

Eterogeneitatea elevilor Medie în ceea ce privește cititul 

Medie în ceea ce privește scrisul 

 

Nivelul mediu de limbă al 
elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Care sunt scopurile 
scenariului privind 
conținutul? 

 Identifică și rezolvă problema la componentele hardware ale 
calculatorului 

 Identifică și rezolvă problema la sistemul de operare 

 Identifică problema la componentele periferice ale calculatorului 

 Pregătește un orar de lucru pentru identificarea și rezolvarea 
defecțiunilor calculatorului 

 Selectează programele de diagnoză și monitorizare a 
calculatorului 

 Recuperează informațiile de pe calculator 

 Creează copii de siguranță 

 Formulează recomandări pentru utilizator după repararea 
calculatorului 

 Pregătește devizul costurilor pentru reparația calculatorului. 
 

Ce competențe de citit și scris sunt promovate? 

Citit: Scris: 

Citirea cu atenție a textului îi permite elevului Descrierea exactă a sarcinilor executate pentru 
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să îndeplinească sarcina de a repara calculatorul  rezolvarea cererii. 

Pe ce aspecte cade accentul în detaliu? 

 Analiza problemelor descrise va 
permite executarea corectă a 
reparației. 

 Descrierea trebuie să fie precisă, dar și 
cuprinzătoare. 
 

Ce strategii vor fi exersate/ aplicate? 

Citit Scris 

 Înainte de citit: discuție despre 
defecțiunile posibile, sugerarea unor 
posibile defecțiuni 

 În timpul cititului: fixarea atenției 
asupra defecțiunilor menționate mai sus 
și asupra obiectivului, sublinierea 
acestora cu un marker colorat 

 După citit: verificarea predicției, 
planificarea reparațiilor, structurarea 
acestora în ordinea corectă 

 Înainte de scris: gândirea formei de 
documentare (tabel, cu liniuțe...) 

 utilizarea materialului realizat după 
citirea cererii 

 În timpul scrisului: pregătirea primei 
ciorne a documentului 

 După scris: citirea cu voce tare a 
textului și selectarea tuturor 
elementelor incluse,redactarea versiunii 
finale a documentului 

Integrarea citit-scrisului: Care este valoarea adăugată pentru scenariu?  

Elevii pot: 
• citi o cerere, îndepărta defecțiunile și descrie etapele de lucru în scris.  
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Annex 1 

Publiczna Szkoła Podstawowa  31                                                                                  Opole, 12.01.2017.                                                                                                   

ul. Morcinka 1a, 45-750 Opole  

 

                                                                                                   Komputerex 

                                                                                                   ul. Krakowska 12 

                                                                                                   45-220 Opole                                                                          

 

Request 

According to the agreement ZP4 / 2016/31, I am asking you to diagnose and remove the defect that appeared 

on the computer post at the school's office. 

The computer has a Microsoft Windows XP Professional operating system, the Microsoft Office 2000 office 

suite and the ESET Smart Security antivirus program. 

The computer is used by the secretary who uses it from 7:00 to 12:00 and by the HR who uses it from 12: 00 to 

4:00 p.m. This computer is very important as there are very important data necessary for the proper 

functioning of the school. The problem concerns two folders - Students, Teachers. At the moment you can not 

open them. When you click on the icon, the message "The file can not be found" appears. Maybe it was 

removed or moved. " 

The secretary uses the Administrator account (this is an account with administrator rights, access password is 

in the documentation) and during diagnostic work, please create two system accounts named Office (account 

with administrator rights) and HR (account with system restrictions). 

The secretary has also problems with the printer, which does not always print properly. There is, therefore, 

the danger of a computer being infected. In addition, the secretary can not open some Excel files that at the 

end of the week should be filled and sent back to the Board of Education. 

After diagnosing and removing the defect, please indicate any recommendations to improve your work with 

the computer. 

Regards, 

Anna Kowalska 

Headmaster  
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Descrierea scenariului: Redactarea unei oferte (Polonia) 

Rolul elevilor:  Ești tehnician peisagist.  

Situația: Lucrezi la o companie de amenajări exterioare care a primit o cerere de realizare a unor  
ghivece de lemn cu plante. Șeful ți-a cerut să te ocupi de această cerere și să pregătești un răspuns 
în scris pentru client.  

Care sunt sarcinile elevilor:  

- citirea cererii 

- gândirea modului de îndeplinire a cererii  

- pregătirea răspunsului în scris pentru client 

Sursa: cererea scrisă a clientului (anexa 1) 

Durata scenariului  
(min sau ore sau lecții) 

3 ore (3 x 45 min) 

Vârsta elevilor (anul) 17+ 

Pregătirea  educațională a 
elevilor 

Liceu   

Programul educațional / 
Domeniul 

(disciplina  sau programa) 

Tehnician peisagist (anul 1) 

Eterogeneitatea elevilor Medie în ceea ce privește cititul 

Medie în ceea ce privește scrisul 

Nivelul mediu de limbă al 
elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Care sunt scopurile 
scenariului privind 
conținutul? 

• calcularea cantității materialelor necesare 

• costuri 

• pregătirea materialelor pentru decorarea cu plante 

• plantarea plantelor 

Ce competențe de citit și scris sunt promovate? 

Citit: Scris: 

Identificarea cuvintelor cheie și a expresiilor 
importante din cerere. 

Elaborarea unui răspuns în scris pentru client, 
luând în calcul toate datele incluse în cerere. 

Pe ce aspecte cade accentul în detaliu? 

 Citit pentru selectarea de informații: 
identificarea informației 

 Pregătirea unei oferte care satisface 
cerințele clientului 
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esențiale/dorințelor clientului 

 Vizionarea imaginii casei și a grădinii 

 

Ce strategii vor fi exersate/ aplicate? 

Citit Scris 

Înainte de citit: discuție despre imaginea casei 
și a grădinii, punând accentul pe cuvintele/ 
expresiile cheie, ipoteze despre schimbările care 
pot fi făcute pe lângă casă 
În timpul cititului: identificarea expresiilor cheie 
După citit: analiza predicțiilor 

Înainte de scris: discuție despre conținutul 
ofertei pentru client, elaborarea planului de 
redactare 
În timpul scrisului: scrierea ofertei – prima 
ciornă 
După scris: citirea cu voce tare a textului și 
discutarea cu șeful, redactarea versiunii finale a 
textului 

Integrarea citit-scrisului: Care este valoarea adăugată pentru scenariu?  

Elevii pot: 
• redacta un răspuns pentru client luând în calcul cererea primită și imaginea.  
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Annex 1 

From: jan.kowalski@onet.pl 

To: arenda.arenda@gmail.com 

Good morning, 

My name is Jan Kowalski. Around my family house I would like to plant seasonal flowers in pots.  

Initially, I was thinking about the variety of  flowers and colours but maybe it will be better if the colour of the 

flowers will be in harmony with the colour of the facade of the house and the surroundings.  

The house is painted in two shades of beige. The backyard is covered with beige paving stones, in which  

I would like to put two flower pots with seasonal flowers in five places. Around the stoned surface there is  

a strip of ground on which bushes are planted, and around the fence there is a strip of grass. 

Summing up my order is: 

• preparation of  10 rectangular wooden pots with the dimensions given below 

  

     

                        

                              1.5 m 

   Filling the pots with fertile soil 

• Putting seasonal plants in each pot: blue pansies in the amount of 60 pieces per one pot. It seems to me that 

the blue colour of flowers will be suitable for the surrounding described on the photo I attached. 

Please send me first the calculation of the costs. 

 Maybe you have another idea how to make my house surrounding more green. 

I will be grateful for any hints. 

Regards, 

Jan Kowalski 

 

   
0

.2
5

m
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Descrierea scenariului: Calculul costurilor (Polonia) 

Rolul elevilor:  Ești un brutar care lucrează într-o brutărie foarte mare. 

Situația: Brutăria unde lucrezi a primit o comandă de 200 de chifle de grâu și o pâine pentru 
sărbătoarea recoltei  cu cererea de estimare a costurilor. 

Care sunt sarcinile elevilor:  

Șeful brutăriei ți-a cerut să te ocupi de comandă și să faci o listă cu ingredientele necesare, 
calculând cantitățile. În final, sarcina ta este să scrii o notă către șeful brutăriei sub formă de tabel 
cu lista ingredientelor, cantitățile necesare și lista de prețuri. 

Sursa: cerere scrisă sub formă de email (anexa 1) 

Durata scenariului  
(min sau ore sau lecții) 

2 ore (2 x 45 min) 

Vârsta elevilor (anul) 15+ 

Pregătirea  educațională a 
elevilor 

Liceu  

Programul educațional / 
Domeniul 

(disciplina  sau programa) 

Brutar  (anul 1) 

Eterogeneitatea elevilor Mare în termeni de experiența privind eșafodajul pentru citit și scris, 

nivelul de cunoaștere a limbii poloneze 

Nivelul mediu de limbă al 
elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Care sunt scopurile 
scenariului privind 
conținutul? 

• recunoașterea materiei prime, a aditivilor alimentari și a altor 
ingrediente folosite pentru produsele de panificație 

• calculează cantitatea materiei prime și a celorlalte ingrediente 
pentru comanda făcută bazându-se pe rețete 

Ce competențe de citit și scris sunt promovate? 

Citit: Scris: 

Înțelegerea cuvintelor/ expresiilor necunoscute 

Identificarea elementelor cheie din comandă 

Abilitatea de a face o listă cu ingredientele 
necesare pentru realizarea comenzii 

Calcularea cantității ingredientelor necesare 
pentru realizarea comenzii în mod transparent 

Pe ce aspecte cade accentul în detaliu? 

 Citit pentru selectarea de informații:  Pregătirea listei cu ingredientele 
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identificarea informației 
esențiale/dorințelor clientului 

 Identificarea cuvintelor/expresiilor cheie 

  Redactarea notei - tabel 

Ce strategii vor fi exersate/ aplicate? 

Citit Scris 

 Înainte de citit: folosirea imaginii cu 
coroana recoltei ca element introductiv 
pentru discuția despre festivalul 
recoltei, brainstorming despre 
vocabularul specific acestei tematici, 
stabilirea rolului brutăriei 

 În timpul cititului: identificarea 
cuvintelor cheie din comandă 

 După citit – discuție despre 
ingredientele necesare pentru 
realizarea comenzii, vizualizare sub 
formă de hartă conceptuală împărțită în 
pâini și chifle. 

 Înainte de scris: crearea tabelului, a 
numărului de coloane, folosirea hărții 
conceptuale pentru completarea 
coloanei cu ingredientele 

 În timpul scrisului: descriere precisă în 
tabel a ingredientelor, cantităților și 
prețurilor 

 După scris: compararea tabelelor mai 
multor elevi, discuție, editare dacă este 
cazul, redactarea versiunii finale a 
notei-tabel 

 

Integrarea citit-scrisului: Care este valoarea adăugată pentru scenariu?  

Elevii pot: 
• în baza comenzii primite, să redacteze o notă-tabel cu lista ingredientelor și estimarea costului 
comenzii 
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Annex 1 

Annex 1: e-mail 

From: antonimaciejewski@op.pl 

To: piekarnia.bochenek@wp.pl 

My name is Antoni Maciejewski. As a starost of this year's harvest festival in our commune, I would like to ask 

if your bakery can take the following order: 

• 200 wheat rolls weighing 100 dkg 

• 1 rye bread or rye-wheat bread weighing 2.10 kg for the harvest festival, which will take place on 20th 

September, 2016 at 11:00. 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kajzerka 

 

The roll should be round and look similar to the one shown in the picture. 

Sprinkle half of the rolls on top with poppy seed and the other half with sesame or sunflower seeds. 

Rolls should be well baked. 

The bread should be round or alternatively square. The tray on which it will be put is 40cm-45 cm. 

It should be produced using natural methods, like in the times of our grandmothers, i.e. sourdough with the 

participation of multi-phase fermentation. 

Bread should maintain long freshness, taste and smell. Please, decorate the bread in a similar way to the one 

shown in the picture. Also sprinkle the bread with sesame seeds / sunflower seeds.  
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rok_obrz%C4%99dowy_z_Wikipedi%C4%85_w_Nowej_Wsi_Reszels

kiej_-_chleb_do%C5%BCynkowy.jpg 

Please send me the information until August 4, 2016. 

Best regards 

Antoni Maciejewski 
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Descrierea scenariului: Organizarea unei recepții (Polonia) 

Rolul elevilor: Ești chelner la un restaurant foarte renumit și exclusivist. 

Situația: Restaurantul unde lucrezi a primit o comandă pentru o recepție la care participă oaspeți 
din șase țări partenere din Europa. Fiecare delegație este formată din patru membri, iar partea 
poloneză este reprezentată de șase persoane de la primărie. Recepția începe la ora 7 seara cu un 
aperitiv. Apoi urmează cina festivă în timpul căreia vor fi ținute discursuri de către reprezentanții 
fiecărei delegații. Proprietarul restaurantului ți-a cerut ție și unui alt chelner să pregătiți o 
propunere scrisă despre organizarea recepției. 

Care sunt sarcinile elevilor:  

- citirea comenzii primite 

- luarea în considerare a chestiunilor organizaționale privind pregătirea recepției  

- redactarea unei propuneri și trimiterea ei către proprietarul restaurantului 

Sursă: comanda scrisă de la primărie (anexa 1) 

Durata scenariului  
(min sau ore sau lecții) 

3 ore (3 x 45 min) 

Vârsta elevilor (anul) 15+ 

Pregătirea  educațională a 
elevilor 

Liceu 

Programul educațional / 
Domeniul 

(disciplina  sau programa) 

Chelner (anul 1) 

Eterogeneitatea elevilor Medie în ceea ce privește cititul 

Medie în ceea ce privește scrisul 

Nivele diferite de cunoaștere a limbii poloneze 

Nivelul mediu de limbă al 
elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Care sunt scopurile 
scenariului privind 
conținutul? 

• face distincția între funcții și sistemul de lucru al chelnerilor 

• selectează tacâmurile și echipamentul necesar pentru servirea 
băuturilor și mâncării 

• alege metodele de servire a băuturilor și mâncării 

• elaborează meniul 

• planifică și organizează serviciul pentru evenimente deosebite 

Ce competențe de citit și scris sunt promovate? 
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Citit: Scris: 

• Identificarea elementelor cheie din comandă, 
analiza meniului 

• Abilitatea de a pregăti o propunere în funcție 
de comanda clientului 

Pe ce aspecte cade accentul în detaliu? 

 Citit pentru selectarea de informații: 
identificarea informației 
esențiale/dorințelor clientului 

 Sublinierea cuvintelor/expresiilor cheie 
 

• Pregătirea propunerii (conceptului 
pentru recepție) 

Ce strategii vor fi exersate/ aplicate? 

Citit Scris 

Înainte de citit: discuție despre comandă, 
elemente cheie, structura textului și cuvinte 
cheie 
În timpul cititului: identificarea cuvintelor cheie 
de care depinde organizarea recepției 
După citit: consolidarea vocabularului, căutarea 
elementelor de legătură dintre comandă și 
oferta restaurantului  

 Înainte de scris: discuție despre meniu, 
așezarea meselor în funcție de textul citit, 
colectarea de idei, analizarea acestora, 
elaborarea unei hărți conceptuale 
În timpul scrisului: redactarea unei propuneri 
bazate pe comanda clientului 
După scris: feedback între colegi, discuție, 
redactarea versiunii finale a propunerii. 

Integrarea citit-scrisului: Care este valoarea adăugată pentru scenariu?  

Elevii pot: 
Pe baza comenzii primite să pregătească o propunere pentru realizarea recepției ținând cont de 
dorințele clienților, de propriile aptitudini organizatorice, de oferta restaurantului și de tipul de 
recepție. 
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Annex 1 

 

 

I am asking you to prepare a party for the official visit of the delegation of six  Opole partner cities, which will 

take place on 14 July 2016. Each delegation consists of four people from City Offices from Bruntal, Bonn, 

Carrara, Kuopio, Grasse, Székesfehérvár. The Polish side is represented by six people from the City Hall of 

Opole. 

The party should start at 7:00 p.m. from the aperitif. Then we propose a festive dinner, during which one 

representative of each delegation will give short speeches. 

  The party should take place in a room with an area of approx. 100 m2. 

Please prepare the menu and select the person responsible for organizing the party in order to arrange details. 

 

Regards, 

 

Małgorzata Sarnicka 

Foreign Cooperation office 

 

  

   Opole. 12.04.2016r. 

 

 

                                                                                                        Restauracja „ Nad Odrą” 

                                                                                                        ul. Piastowska 27 

                                                                                                        Opole 
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Descrierea scenariului: Crearea unui blog - fotografie (Polonia) 

Rolul elevilor: Ești angajat la un magazin foto responsabil de administrarea blogului. 

Situația: Sarcina ta e să scrii un articol pe blog despre protejarea echipamentului foto ]n caz de 
condiții meteo adverse. 

Care sunt sarcinile elevilor: Articolul trebuie să conțină informații despre accesoriile disponibile în 
magazin. Acestea trebuie să aibă legătură cu ideea principală din articol. Textul are scopul de a 
convinge cititorul să utilizeze oferta magazinului. 

Sursa: oferta magazinului atașată sarcinii de lucru, descrierea accesoriilor disponibile în oferta 
magazinului.  

Durata scenariului  
(min sau ore sau lecții) 

3 ore (3 x 45 min) 

Vârsta elevilor (anul) 18 + 

Pregătirea  educațională a 
elevilor 

Gimnaziu/ școală primară (reforma educației – desființarea 
gimnaziului  în anii 2017-2019) 
 

Programul educațional / 
Domeniul 

(disciplina  sau programa) 

Tehnician foto [911311] 
Fotograf [343101] 

  
 

Eterogeneitatea elevilor Grup divers în ce privește educația, vârsta, experiența profesională, 
cunoștințele tehnologice 

Nivelul mediu de limbă al 
elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Care sunt scopurile 
scenariului privind 
conținutul? 

Crearea unui blog 

Ce competențe de citit și scris sunt promovate? 

Competențe: 

Crearea corectă și consecventă a textelor publicitare. 

Familiarizarea cu accesoriile foto. 

Aplicarea practică a imaginilor cu accesoriile foto selectate în viața cotidiană. 

Citit: Scris: 

Căutarea informațiilor comune din materialele 
sursă. 

 

Abilitatea de a formula texte interesante care 
conțin informații relevante. 

Îmbogățirea vocabularului de specialitate. 

Pe ce aspecte cade accentul în detaliu? 
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Selectarea de informații din textele citite. Abilitatea de a formula enunțuri interesante în 
scris. 
  
Abilitatea de a îmbina informații din multiple 
surse într-un text coerent.  

 
Abilitatea de a crea un text de natură 
publicitară cu scopul de a-l posta pe internet. 
  

Ce strategii vor fi exersate/ aplicate? 

Citit Scris 

Înainte de citit: discuții în grup despre protecția 
echipamentului foto. 

 
În timpul cititului: familiarizarea cu conținutul 
ofertei magazinului și cu descrierea accesoriilor 
disponibile în magazin. 

 
După citit: luarea deciziei individual (apoi în 
grup) despre cum se poate include oferta 
magazinului într-un articol despre protecția 
echipamentului foto. 
 

Înainte de scris: discuție în grup despre crearea 
de texte pentru un blog și despre crearea unui 
model de articol. 
 
În timpul scrisului: redactare în grup. Crearea de 
articole cu informații importante de specialitate. 
 
După scris: variante de articol, feedback de la 
colegi sau profesor (feedback de la egal la egal). 
Crearea versiunii finale, editarea blogului. 

Integrarea citit-scrisului: Care este valoarea adăugată pentru scenariu?  

Proiectarea și redactarea unei ciorne. 
Familiarizarea cu ceea ce înseamnă blog. 
Dezvoltarea vocabularului tehnic. 
Familiarizarea cu accesorii foto avansate. 
Crearea unui text coerent, interesant. 
Editarea unui text omogen. 
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Descrierea scenariului: Crearea unei broșuri – designer grafic (Polonia) 

Rolul elevilor: Ești designer grafic pe calculator și lucrezi în cadrul unui laborator grafic privat.  

Situația: Ai primit o comandă de a face poze și a pregăti o broșură pentru a promova Tri-City. 
Pentru realizarea broșurii vei folosi aplicația grafică raster actuală (de exemplu,  Adobe 
Photoshop). 

Care sunt sarcinile elevilor: Broșura trebuie realizată în format A5 în modul color CMYK, păstrând 
culorile maritime (nuanțe de gri și albastru). Utilizați trei fotografii ale Tri-City pentru proiect. Citiți 
materialele de informare disponibile despre Tri-City. Consultați broșurile informative disponibile 
care promovează Tri-City sau alte localități / orașe. Examinați fotografiile disponibile ale orașului 
Tri-City. Creați un text pe baza materialelor furnizate pentru grupul țintă "familii". 

Sursa: Texte disponibile despre Tri-City, poze cu Tri-City făcute chiar de tine. 

Durata scenariului  
(min sau ore sau lecții) 

3 ore (3 x 45 min) 

Vârsta elevilor (anul) 18 + 

Pregătirea  educațională a 
elevilor 

Gimnaziu/ școală primară (reforma educației – desființarea 
gimnaziului  în anii 2017-2019) 
 

Programul educațional / 
Domeniul 

(disciplina  sau programa) 

Fotograf [343101] 

  
 

Eterogeneitatea elevilor Grup divers în ce privește educația, vârsta, experiența profesională, 
cunoștințele tehnologice 

Nivelul mediu de limbă al 
elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Care sunt scopurile 
scenariului privind 
conținutul? 

Crearea unei broșuri 

Design cu raster. 

Salvarea corectă a imaginii și corectarea imaginii.  

Ce competențe de citit și scris sunt promovate? 

Citit: Scris: 

Competențe: 

Înțelegerea generală a textului. 

Selectarea informațiilor esențiale din text și 
includerea acestora în broșură. 

Competențe: 

Rezumarea textelor 

Selectarea informațiilor esențiale din mai multe 
text și includerea acestora în broșură. 

Pe ce aspecte cade accentul în detaliu? 

Găsirea elementelor cheie dintr-un text mai Abilitatea de a formula texte informaționale. 
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lung. 

Ce strategii vor fi exersate/ aplicate? 

Citit Scris 

Abilitatea de a accesa texte sursă. 
Selectarea de informații din textele citite. 

Abilitatea de a construi enunțuri scurte, concise 
în scris. 
 
Abilitatea de a îmbina informații din multiple 
surse într-un text coerent.  
 

Integrarea citit-scrisului: Care este valoarea adăugată pentru scenariu?  

Cititul este o activitate de înainte de scris. In faza de revizuire, cititul este o activitate de după scris. 
Prin citit elevul află informațiile necesare într-o varietate de genuri literare și apoi poate redacta un 
text omogen. Elevul poate accesa informații cheie din text și, pe baza cunoștințelor dobândite, 
poate elabora texte scurte, formulate atractiv pentru cititor.  
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Descrierea scenariului: Scrierea unei comenzi (Polonia) 

Rolul elevilor:  Ești contabil la Compania generală de alimentație care se ocupă cu comerțul cu 
produse de bază. 

Situația: Ai primit o scrisoare cu o ofertă ce conține un catalog de echipamente electrice, cu 
caracteristicile și prețurile acestor produse. 

Care sunt sarcinile elevilor: Elaborarea unui răspuns la oferta primită, aprobând cumpărarea de 
echipamente electrice noi pentru Compania generală de alimentație. 

Sursa: Oferta de echipamente electrice, ciorna unei scrisori formale. 

Durata scenariului  
(min sau ore sau lecții) 

2 ore (2 x 45 min) 

Vârsta elevilor (anul) 18 + 

Pregătirea  educațională a 
elevilor 

Gimnaziu/ școală primară (reforma educației – desființarea 
gimnaziului  în anii 2017-2019) 
 

Programul educațional / 
Domeniul 

(disciplina  sau programa) 

Contabil [431103] 

Economist [331403] 

Eterogeneitatea elevilor Grup divers în ce privește educația, vârsta, experiența profesională, 
cunoștințele tehnologice 

Nivelul mediu de limbă al 
elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Care sunt scopurile 
scenariului privind 
conținutul? 

Scrierea unei comenzi 

Ce competențe de citit și scris sunt promovate? 

Competențe: 

Abilitatea de a folosi programul de redactare, de exemplu Microsoft Office Word. 

Abilitatea de a selecta informațiile cele mai importante din text și de a le include în scrisoarea de 
răspuns.  

Cunoștințe privind costurile și prețurile de pe piață la ora actuală. 

Cunoașterea formulelor tipice folosite în corespondență. 

Citit Scris 

Familiarizarea cu oferta și structura formală a 
scrisorii/ documentului. 

Crearea unui antet 

Utilizarea vocabularului formal 

Pe ce aspecte cade accentul în detaliu? 
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Selectarea de informații din textele citite. 

Îmbunătățirea schemelor materialelor primite în 
ceea ce privește cerințele formale de 
corespondență. 

Abilitatea de a elabora enunțuri concise în scris. 
 
Abilitatea de a crea fraze formale în reviste. 
 
Crearea corespondenței în conformitate cu 
cerințele referitoare la partea grafică și 
conținut.   
 

Ce strategii vor fi exersate/ aplicate? 

Citit Scris 

Înainte de citit: discuție de grup despre 
informațiile primite. 
 
În timpul cititului: analiza ofertei. 

 
După citit:  decizii individuale (apoi în grup) 
despre utilizarea ofertei. 

Înainte de scris: proiectarea - cum ar trebui să 
arate răspunsul la scrisoare. 
 
În timpul scrisului: scris în grup. Elaborarea de 
răspunsuri la ofertă. 
 
După scris: prezentarea unei propuneri de 
comandă, feedback de la colegi sau profesor 
(feedback de la egal la egal/profesor).  
Elaborarea versiunii finale a scrisorii de răspuns. 

Integrarea citit-scrisului: Care este valoarea adăugată pentru scenariu?  

Elevul poate analiza oferta și pregăti corespondența formală. Elevul poate accesa informații cheie 
din text și redacta un răspuns scurt, concis în baza cunoștințelor dobândite. 
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Descrierea scenariului: Pregătirea și descrierea unui loc de muncă în conformitate cu 

normele de siguranță (Polonia) 

Rolul elevilor: Ești un funcționar. 

Situația: Lucrezi într-un birou. Șeful ți-a cerut ție și unui coleg să pregătiți un spațiu de lucru la 
calculator pentru un nou angajat.  

Care sunt sarcinile elevilor: Citiți ordonanța din 1998 dată de Ministerul Muncii și Politicii Sociale 
privind siguranța și igiena muncii la locul de muncă echipat cu monitoare (Monitorul oficial nr. 148, 
articolul 973). Discutați în grup cum să pregătiți un spațiu de lucru ergonomic. Apoi scrieți un email 
adresat șefului vostru în care să descrieți cum ați pregătit spațiul de lucru.  

Sursa: Poze de pe internet cu spații de lucru adecvate/ inadecvate; documente juridice. 

Durata scenariului  
(min sau ore sau lecții) 

3 ore (3 x 45 min) 

Vârsta elevilor (anul) 18 + 

Pregătirea  educațională a 
elevilor 

Gimnaziu/ școală primară (reforma educației – desființarea 
gimnaziului  în anii 2017-2019) 
 

Programul educațional / 
Domeniul 

(disciplina  sau programa) 

Contabil [431103] 

Economist [331403] 

Eterogeneitatea elevilor Grup divers în ce privește educația, vârsta, experiența profesională, 
cunoștințele tehnologice 

Nivelul mediu de limbă al 
elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Care sunt scopurile 
scenariului privind 
conținutul? 

Pregătirea și descrierea unui loc de muncă în conformitate cu 

normele de siguranță 

Ce competențe de citit și scris sunt promovate? 

Competențe: 

Selectarea celor mai importante informații din documente juridice.  

Pregătirea spațiului de lucru din birou conform cerințelor. 

Citit Scris 

Găsirea elementelor cheie în diverse texte/ 
documente.   

Abilitatea de a elabora enunțuri scurte, concise 
pentru emailuri. 

Pe ce aspecte cade accentul în detaliu? 

Selectarea de informații din documente juridice. 
Cunoașterea noului vocabular. 
Pregătirea noului spațiu de lucru conform 

Abilitatea de a elabora enunțuri scurte, concise, 
în scris. 
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cerințelor. Abilitatea de a îmbina informațiile într-un text 
coerent. 
 
Utilizarea vocabularului de specialitate. 

Ce strategii vor fi exersate/ aplicate? 

Citit Scris 

Înainte de citit: discuție pe baza unei poze care 
prezintă un spațiu de lucru inadecvat. 

 
În timpul cititului: familiarizarea cu documentul 
juridic care cuprinde condițiile minime de 
sănătate și securitate în muncă și ergonomia 
spațiului de lucru ce trebuie îndeplinite de 
muncitorul care lucrează la calculator. 

 
După citit: pregătirea spațiului de lucru pe baza 
informațiilor dobândite; prezentarea spațiului 
de lucru, feedback între grupuri 
 

Înainte de scris: crearea unor notițe ca punct de 
pornire pentru emailul adresat șefului. 
 
În timpul scrisului: scriere pe grupe. Redactarea 
unui email sub formă de propoziții scurte, 
concise/ text care conține informațiile cele mai 
importante. Elaborarea unor enunțuri personale 
în scris pe baza textelor cunoscute. 

 
După scris: prezentarea unui email, feedback de 
la celelalte grupuri sau profesor (feedback de la 
egal la egal). Elaborarea versiunii finale a 
mesajului. 

Integrarea citit-scrisului: Care este valoarea adăugată pentru scenariu?  

Elevul poate selecta informațiile cheie din documentul juridic și, pe baza cunoștințelor dobândite, 
descrie spațiul de lucru într-un e-mail oficial adresat șefului. 
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Descrierea scenariului: Ești un electrician (România) 

Rolul elevilor:  Ești un electrician angajat la compania Neon SRL 

Situația: Familia Nicu locuiește într-o casă pe un vârf de deal și pe timpul furtunilor sunt 
înconjurați de fulgere. Le este teamă că pe durata furtunilor casa lor poate fi lovită de fulgere, de 
aceea s-au decis să contacteze o companie care furnizează  servicii în domeniul electric pentru a 
găsi o soluție la problema lor și să se simtă în siguranță. 

Care sunt sarcinile elevilor:  Scrieți un e-mail familiei care explică cauzele fenomenului și 
sugerează o soluție din perspectiva electricianului. 
 
Sursă: 
1.textbook: Electrotehnica aplicata, authors: Sabina Hiloni, Florin Hiloni, pp.. 8-12    

2. text : any kind of descriptive text about lightning, 1-2 pages long including 1-2 pictures with light 

 

Durata scenariului  
(min sau ore sau lecții) 

2 ore 

Vârsta elevilor (anul) 15-16 ani, clasa a X-a 
 

Pregătirea  educațională a 
elevilor 

Absolvenți de gimnaziu 

Programul educațional / 
Domeniul 

(disciplina  sau programa) 

Anul 2 în pregătirea pentru Tehnician în instalații electrice 
 

Eterogeneitatea elevilor Nerelevant 

Nivelul mediu de limbă al 
elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Care sunt scopurile 
scenariului privind 
conținutul? 

- Identificați condițiile în care poate apărea fulgere 
- Analizați transferul sarcinii electrice între diferite tipuri de 
materiale 
- Explicați fenomenul frecvent de fulgere din jurul casei familiei Nicu 
- Explicați rolul paratrăznetului în protejarea vieții 
Concept nou: transferul sarcinilor eletrice 

Ce competențe de citit și scris sunt promovate? 

Citit: Scris: 

Înțelegerea unui text complex (descriptiv). Scrierea unui email. 
 

Pe ce aspecte cade accentul în detaliu? 

Citit: Scris: 

Identificarea și coroborarea informațiilor Cum să scrie un text descriptiv care să includă 
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relevante din 2 surse relația cauză-efect. 

Ce strategii vor fi exersate/ aplicate? 

Citit Scris 

 
 
 
 
 
 
3. Citirea pentru informații specifice: citirea 
pentru a identifica răspunsurile la întrebările 
scrise în a doua coloană (în timpul citirii / 
înainte de scriere); citirea textului din două 
surse - Anexa1 
 
 
 
 
 
 
7. Citiți paragrafele celorlalți și oferiți feedback 
reciproc (claritatea explicațiilor etc.). (după 
scriere) 

1.Prima coloană a tabelului ȘTIU/VREAU SĂ 
ȘTIU/AM ÎNVĂȚAT - în grupuri, scrieți-vă 
răspunsul (o listă): Ce știi despre fulgere? 
(înainte de citire) - Anexa 1 
2. A doua coloană a tabelului ȘTIU/VREAU SĂ 
ȘTIU/AM ÎNVĂȚAT - anexa 1 
 
 
 
 
4. Organizator grafic pentru efectul de 
cauzalitate: finalizați organizatorul grafic  cauză-
efect (după-citire) -Anexa 2 
5. A treia coloană a tabelului ȘTIU/VREAU SĂ 
ȘTIU/AM ÎNVĂȚAT - scrieți răspunsurile-Anexa 1 
6. Scriere liberă: scrieți un e-mail cu 2 paragrafe 
(1 - pentru a explica fenomenul, 2 - pentru a 
sugera soluții) - individual. (în timpul scrisului) 
 
 
8. Revizuirea e-mail-ului, dacă este necesar. 

Integrarea citit-scrisului: Care este valoarea adăugată pentru scenariu?  

• Transferarea informațiilor dintr-un text liniar într-un organizator grafic (cauza-efect) 
pentru a îmbunătăți înțelegerea textului despre fulgere și pentru a da o explicație într-un 
limbaj nespecializat. 
• Citirea unui text pentru a completa un organizator grafic și a scrie mai departe un e-mail. 
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Annex 1 

K (know) W (wonder) L (learn) 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Annex 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cause: 

Effect: 

Effect: 

Effect: 
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Descrierea scenariului: Ce fel de muzică preferi? (România) 

 
Rolul elevilor:  Vrei să știi ce gen de muzică le place elevilor din școală și să obții aprobarea 

conducerii școlii pentru a difuza genul de muzică preferat de elevi. 

Situația: Faci parte din grupul de elevi care pune muzică în pauze la stația de amplificare a școlii. 

Care sunt sarcinile elevilor: Elevul culege și prelucrează date statistice referitoare la genul de 

muzică preferat de elevii școlii. Elevul formulează o cerere către conducerea școlii prin care să 

obșină aprobarea pentru a difuza genul de muzică preferat de elevi. 

Sursă: 
- Internet (request letter templates) 

- textbook Matematica clasa a X-a, Marius Burtea, Editura Campion 2015, pag 208-210, 216-222. 

Durata scenariului  
(min sau ore sau lecții) 

4 ore 

Vârsta elevilor (anul) 15-16 ani, clasa a X-a 
 

Pregătirea  educațională a 
elevilor 

Absolvenți de gimnaziu 

Programul educațional / 
Domeniul 

(disciplina  sau programa) 

Anul 2 în pregătirea pentru Tehnician în instalații electrice / 
Matematică 
 

Eterogeneitatea elevilor Nerelevant 

Nivelul mediu de limbă al 
elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Care sunt scopurile 
scenariului privind 
conținutul? 

 Stabilirea strategiei de culegere a datelor; 

 Culegerea datelor statistice; 

 Reprezentarea grafică a datelor statistice; 

 Intocmirea unei cereri către Conducerea școlii. 

Concept nou: colectează, clasifică și procesează date statistice 

Ce competențe de citit și scris sunt promovate? 

Citit: Scris: 

 Citirea textului  din manual; 

 Citirea datelor colectate; 

 Culegera, inregistrarea și clasificarea 

datelor statistice; 

 Prelucrarea grafica datelor statistice în 
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modul ales de elev; 

 Scrierea unui text formal tip cerere. 

Pe ce aspecte cade accentul în detaliu? 

Citit: 
 

Scris: 

Identificarea informațiilor relevante din mai 
multe surse. 

Realizarea unei diagrame statistice cu datele 
obținute și redactarea unei cereri de un anumit 
format. 

Ce strategii vor fi exersate/ aplicate? 

Reading: 
 

Writing: 

1.Scanarea rapoartelor statistice și discutarea 
cu colegii despre metodologia studiului statistic 
și structura rapoartelor. 
 
3. Citirea și identificarea de informații specific 
din text ;  
 

 

 

 

 

7. Citește pentru informații generale (tip de 

cerere și caracteristicile ei) 

 

2. Scrie un rezumat al discuției 

 

4. Decide strategia și instrumentele de care ai 

nevoie pentru a colecta datele.  

5. Colectarea datelor prin sondaj de opinie si 

centralizarea lor intr-un tabel. 

6. Gr Reprezentarea grafică a datelor în 

diagrama după un model din bibliografie . 

 

8. Scrie o cerere către conducerea școli.  

Integrarea citit-scrisului: Care este valoarea adăugată pentru scenariu?  

Dă un scop identificării,colectării, prelucrării și interpretării datelor, ca modalitate de 

fundamentare a cererii adresate conducerii școlii bazataă pe date numerice. 
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Descrierea scenariului: O slujbă în vacanța de vară la o firmă de automatizări(România) 

 
Rolul elevilor:  Te-ai hotărât ca în vacanța de vară se te angajezi la o firmă de automatizări pentru 

a câștiga experiență în domeniul pentru care te pregătești la școală dar și pentru a aduna niște 

bani pentru a putea să-ți îndeplinești un vis mai vechi, acela de a vizita Londra. Pentru aceasta te 

adresezi serviciului personal al firmei SC Electron SA. Interesându-te de condițiile de angajare, 

reprezentantul serviciului personal îți pune la dispoziție un material informativ cu titlul ”Standard 

ocupațional al meseriei de tehnician în automatizări”. 

Situația: ești elev în clasa a X-a la Colegiul Tehnic Energetic și dorești să te angajezi pe perioada 
vacanței de vară 

Care sunt sarcinile elevilor:  scrii o scrisoare de intenție pentru jobul vizat 

Sursă: 
internet (text: standardul ocupațional pentru meseria de technician în automatizări, scrisoare de 
intenție) 

Durata scenariului  
(min sau ore sau lecții) 

3 ore 

Vârsta elevilor (anul) 15-16 ani, clasa a X-a 
 

Pregătirea  educațională a 
elevilor 

Absolvent de gimnaziu 

Programul educațional / 
Domeniul 

(disciplina  sau programa) 

Year 2 electrotechnics technician / Psychology 
 

Eterogeneitatea elevilor Nerelevant  
 

Nivelul mediu de limbă al 
elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Care sunt scopurile 
scenariului privind 
conținutul? 

 Citește cu atenție standardul ocupational pentru meseria de 
technician în automatizări 

 Grupează calitățile necesare pe categorii: aptitudini, 
cunoștințe, temperament, caracter  

 Realizează o analiză SWOT în care identifică punctele lui tari 
care l-ar recomanda pentru acest loc de muncă, de 
asemenea stabileşte punctele slabe, ce oportunități și ce 
amenințări ar putea exista în calea planului său 

New concept: standard ocupațional 

Ce competențe de citit și scris sunt promovate? 

Citit: Scris: 



Integrated Reading and Writing Support in Vocational Education Project (ReWrVET Project) 

________________________________________________________________________________________________ 

ReWrVET project was funded with support from the European Commission under Erasmus+. This document reflects the views only of the author,  

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

Project period: 01 09 2015-31 08 2018. Agreement VG-SPS-RP-15-36-013584.  

P
a

g
e

  
 1

4
8
 

Read the text about the occupational standard 
(description, technical) – annex 1 

Fill in SWOT analysis chart 

Write an application letter 
 

Pe ce aspecte cade accentul în detaliu? 

Citit: Scris: 

Citeşte un text referitor la standardul 

ocupaţional 
Scrie în organizatorul graphic tip analiză 

SWOT 

Concepe o scrisoare de intenţie 

Ce strategii vor fi exersate/ aplicate? 

Citit: Scris: 

1. Citeşte materilalul indicat folosindu-

se de semnele INSERT: 

 Pentru infrmaţia pe care 

înţelege, care îi este clară 

?     pentru informaţia pe care nu 

o  înţelege şi pentru care are 

nevoie de lămuriri 

+     pentru informaţia nouă 

- Pentru ceea ce ştia altfel sau 

informaţie cu care nu este de 

acord 

 

5. Citeşte un model de scrisoare de 

intenţie şi indicaţii de realizare a 

unei scrisori de intenţie bune 

 

 

2. Completează tabelul INSERT 

 

3. Completează organizatorul grafic al 

conceptelor întâlnite în material 

 

4. Realizază organizatorul grafic tip 

analiză SWOT 

 

 

 

 

 

 

6. Concepe o scrisoare de intenţie 

pe baza unui model prezentat 
 

Integrarea citit-scrisului: Care este valoarea adăugată pentru scenariu?  

 Pe baza organizatorilor grafici realizează o scrisoare de intenţie . 

 Valoare adăugată: foloseşte conceptele ştiinţifice din domeniul psihologiei 

aplicându-le la o situaţie de viaţă reală, practică, realizează un inventar şi o reflecţie 

asupra abilităţilor persoanale de bază necesare în meseria la care aspiră. 

 

Anexa 1  

Un text de pe internet pe tema aleasă - standardul ocupațional pentru tehnicienii de automatizare; (descrie 

abilitățile necesare pentru locul de muncă, caracteristicile și abilitățile de comunicare) și tehnice (detaliază 
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responsabilitățile și utilizează vocabularul tehnic pentru a descrie ce trebuie să facă un angajat în această 

poziție). 

Anexa 2 

Simbol Informații 

   

?  

+  

-  

 

Anexa 3 
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Anexa 4 

SWOT ANALYSIS 

 

STRENGHTS WEAKNESSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPORTUNITIES THREATS 
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Descrierea scenariului: Cum facilităm comunicarea? (România) 

Rolul elevilor:  Ai un loc de muncă de vară la SC NEON SRL și șeful tău ți-a cerut să  personalizezi 
spațiul de lucru pentru a facilita comunicarea între angajați. Colegul tău lucrează împreună cu tine 
la același banc de lucru și ai decis să faci un circuit cu  LED-uri  care să conțină numele tău și al 
colegului. Deoarece compania dispune de numeroase circuite integrate demultiplexor în stoc, le 
poți  folosi pentru proiectul tău. Efectuează un raport pentru maistrul șef, inclusiv planul circuitului 
de secvențiere a luminii LED, tipurile de demultiplexor utilizate, argumentele tale pentru utilizarea 
unui anumit tip de demultiplexor și succesiunea în care literele se vor aprinde. 

Situația: 

Care sunt sarcinile elevilor:  

De bază: găsiți tipul de circuite de care aveți nevoie pentru a face secvențiatorul de lumină. 
 
Avansat: Faceți un raport pentru maistrul șef, inclusiv planul circuitului tău cu LED-uri de lumină, 
tipurile de demultiplexor utilizate, argumentele tale pentru utilizarea unui anumit tip de 
demultiplexor și secvența în care literele se vor aprinde. 

Sursă: 
 
Internet, Auxiliar: Circuite electrice, vol I-II, autori: Angela Oprisor și Sorina Zirbo, pp. 29-32  
 

Durata scenariului  
(min sau ore sau lecții) 

2 ore 

Vârsta elevilor (anul) 15-16 ani, clasa a XI-a 
 

Pregătirea  educațională a 
elevilor 

Absolvent de gimnaziu 

Programul educațional / 
Domeniul 

(disciplina  sau programa) 

Anul 3 în pregătirea penru Tehnician în automatizări  

Eterogeneitatea elevilor Nerelevant 

Nivelul mediu de limbă al 
elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Care sunt scopurile 
scenariului privind 
conținutul? 

- Identificarea circuitelor integrate în concordanță cu 
simbolul, forma și codul  

- Completează organizatorul graphic despre demultiplexoare  
- Explică funcționarea demultiplexoarelor  

Concept nou: demultiplexoare 

Ce competențe de citit și scris sunt promovate? 

Citit: Scris: 
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 Citirea unor informații specific – text tehnic 

 Citirea codurilor și diagramelor  

 

 Reprezentarea grafică a demultiplexoarelor  

 Scrierea codurilor corespuzătoare 
intrărilor/ieșirilor demultiplexorului  

 Descrierea rolului intrărilor/ieșirilor 
demultiplexorului  

 Completarea organizatorului grafic 

 Scrierea unui raport argumentativ 
 

 

Pe ce aspecte cade accentul în detaliu? 

Citit: Scris: 

Localizarea informaților relevante din surse 
multiple.  

Selectarea informaților și realizarea unui 
organizator graphic cu ajutorul căruia să 
compare două tipuri de circuite integrate. 
 

Ce strategii vor fi exersate/ aplicate? 

Citit: Scris: 

 
 
 
2. Citirea textului și a diagramelor din textul dat 
despre demultiplexoare (definiție, rolul 
intrărilor/ieșirilor, simboluri)– anexa 1 (înainte 
de scriere) 

 

4. Citesc informațiile obținute anterior despre 
multiplexoarele din caiet(înainte de scriere) 

 

 

 

 

 

7. Citește un model de raport argumentativ 
(înainte de scriere)  

 

1. Brainstorming pornind de la circuitul de 
lumină secvențială STOP (înainte de citire) 

 
 
 
 

 
3. Completează în fișa de lucru și diagramă -
anexa 2 

 
 

 

5. Compară informațile despre 
multiplexoare din caiet cu informațile 
despre demultiplexoare din textul dat; 
realizează un organizator graphic tip hartă 
cu MUX vs DMUX (după citire) 

 

6. Realiează circuitul electric pentru 
secvențiatorul de lumină cu LED-uri pe baza 
hărții întocmite anterior. (în timpul scrierii)  

 

 

 

8. Utilizează modelul de raport și 
întocmește un raport pentru maistrul 
instructtor, inclusive circuitul electric al 
instalației de lumină secvențială, tipurile de 
demultiplexor utilizate, argumentarea 
alegerii și ordinea de aprindere a LED-
urilor.(după   citire) 
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Integrarea citit-scrisului: Care este valoarea adăugată pentru scenariu?  

 Activitatea de scriere de la începutul activității (brainstorming-ul) este o îndrumare pentru 
citire  

 Citirea textului/imaginilor este pregătirea pentru scrierea codurilor și diagramelor 

 Citirea/analizarea unui model de raport ajută la scrierea unui raport către maistrul instructtor.  

 

Anexa 1  

Text din Auxiliarul: Circuite electrice, vol I-II, autori: Angela Oprisor și Sorina Zirbo, pp. 29-32;  

 

Anexa 2 Fișa de lucru 

 

 

 

 

 

 

1. identify the type of demultiplexer in the picture. 

2. Mark the symbol/ code for the appropriate demultiplexer. 

3. Fill in the spider diagram with the appropriate input and output lines, addresses and validations. 

.  

 

 

DEMUX  

 

Intrări de validare 

Intrări de date  

 

Intrări de adresă  

 

Ieşiri 
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4. Fill in the chart 

 

B A 1C Y0 Y1 Y2 Y3 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

    

0 

0 

1 

1 

0 

1 

    

1 

1 

0 

0 

0 

1 

    

1 

1 

1 

1 

0 

1 
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Descrierea scenariului: Prizele nu funcționează (România) 

Rolul elevilor:  Esti electrician, găsește o soluție pentru un consumator casnic, care nu are tensiune 
la prize, în condițiile în care siguranța automată din tabloul electric din apartament nu a acționat. 
 

Situația: Ești electrician de joasă tensiune la firma ”Electricus”, care se ocupă cu executarea, 
întreținerea și reparațiile instalațiilor electrice de joasă tensiune. 

 

Care sunt sarcinile elevilor: Descrie rolul siguranțelor automate în circuite electrice. Recunoaște 
tipurile constructive utilizate în instalații de joasă tensiune. Enumeră avanatjele și dezavantajele 
siguranțelor automate față de siguranțele fuzibile. Explică în scris ce s-a întâmplat în scenariul 
descris. Găsește o soluție la problema evidențiată de scenariu. 
 

Sursă: 
Aparate electrice, manual – specializarea Electrotechnică, autori: A. Popa, Gh. Cosmin; internet 
(cataloage cu material electrice) 

Durata scenariului  
(min sau ore sau lecții) 

2 ore 

Vârsta elevilor (anul) 15-16 ani, clasa a X-a 
 

Pregătirea  educațională a 
elevilor 

Absolvent de gimnaziu 

Programul educațional / 
Domeniul 

(disciplina  sau programa) 

Anul 2 de pregătire pentru Tehnician în instalații electrice/ 
echipamente electrice 

Eterogeneitatea elevilor Nerelevant 
 

Nivelul mediu de limbă al 
elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Care sunt scopurile 
scenariului privind 
conținutul? 

 Analizează rolul siguranțelor automate. 

 Identifică tipurile constructive. 

 Realizează o listă cu avantajele și dezavantajele siguranțelor 
automate. 

 Identifică mărimile nominale ale siguranțelor automate într-
un catalog al producătorului de aparate electrice. 

 Descrie defectul apărut și soluția aleasă pentru problema 
ridicată de scenariu. 

 Scrie un raport  
 

Concept nou: siguranțe automate 
 

Ce competențe de citit și scris sunt promovate? 

Citit: Scris: 
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Localizarea informaților relevante din texte 
mixte (descriptive și tehnice)  
 
 

Cum să scri un raport 
 

Pe ce aspecte cade accentul în detaliu? 

Citit: Scris: 

Localizarea informațiilor specifice din text 
Lecturarea rapidă a unor cataloage de aparate 
pentru localizarea informațiilor relevante. 

Completarea ghidului de anticipare 
Completarea diagramei Frayer  
Scrierea unui raport 
 

Ce strategii vor fi exersate/ aplicate? 

Citit: Scris: 

 
2. Scanează/citesc textul pentru a verifica 
răspunsurile date în ghidul de anticipare. 
 
 
 
 
 
 
5. Citesc cataloagele de pe Internet 
 
 
 
 
 
 

1.Completează ghidul de anticipare. 
3. Verifică răspunsurile date în ghid și 
completează în coloana a doua, dacă au răspuns 
greșit inițial  
4. Completează modelul Frayer. 
–annex 3 
 
 
6. Scrie un raport care să cuprindă date 
generale și propria opinie, avantaje și 
dezavantaje ale siguranțelor automate în 
comparație cu siguranțele fuzibile.  
 
7. Scrie soluția găsită la problema identificată în 
instalația electrică – extra paragraph in raport.  
 

Integrarea citit-scrisului: Care este valoarea adăugată pentru scenariu?  

 Transferarea informațiilor din cataloage tehnice într-un raport bazat pe informațiile citite 
și concordanța cu situații reale.  
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Anexa 1  

Ghid de anticipare 

Siguranța automată 

Adevărat(A)/Fals(F)  Adevărat(A)/Fals(F) 

 Siguranța automată este o siguranță fuzibilă.  

 Siguranța automată este un întreruptor automat.  

 Siguranța automată protejează ciruitele împotriva 

solicitărilor provocate de suprasarcini și scurtcircuite. 

 

 Siguranțele automate pot fi cu filet sau fixate direct în 

tablouri. 

 

 

Anexa 2  

Text din manual. 

 

Anexa 3  

Modelul Frayer 

Ce este? 

 

 

 

 

Ce nu este? 

 

 

 

Tipuri constructive: Avantaje: 

 

 

Dezavantaje: 

 

 

 

 

Întreruptoare 

automate pentru 

instalații 
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Descrierea scenariului: Persoane în sistemul juridic (Germania) 

Rolul elevilor:  Lucrezi ca ucenic la firma de avocatură Hohenstein și Partenerul.  

Situația: Șeful tău ți-a cerut să scrii un articol într-o revistă despre diferitele persoane din sistemul 
juridic. 

Sarcina elevilor:  

Citesc un dialog și proiectează paşii următori 

- Citesc text informativ 

- Realizează o diagramă 

- Scriu un articol pentru revistă 

- Prezintă și verifică articolul scris 

Sursa: text informativ (www.thebalancecareers.com/legal-career-opportunities-2164281) 

Durata  
(min sau ore sau lecții) 

lecții (6 x 45 min) 

Vârsta elevilor 16– 20 

Nivelul de învățământ al 
elevilor 

Calificare în învățământ secundar (90%), liceu absolvit (10%) 

Programul educațional / 
Domeniul de aplicație 

(disciplină sau curriculum) 

Ucenic avocatură/ anul întâi 

Eterogenitatea elevilor Mare în privința abilităților de citit 

Mare în privința abilităților de scris 

Mare în privința competențelor relevante pentru locul de muncă 

Nivelul lingvistic mediu  
al elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Ce obiective de conținut 
vizează scenariul? 

Înțelegerea termenilor/ conceptului  

- persoane din sistemul juridic 

Care abilitățile de citit-scris se vor dezvolta? 

Citit: Scris: 

Comprehensiunea textelor cu instrucțiuni și a 
celor informative 

Scrierea unui manual (text informativ)    

Aspectele specifice urmărite 

 Transferul coerenței locale în text 

 Conectarea conţinutului textului de 

 Crearea unei structuri sub forma unei 
diagrame 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/vocabulary.html
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practica profesională  Scrierea unui articol 

 verificarea comprehensibilității și 
corectitudinii textului scris 

Ce strategii se vor aplica/ dezvolta? 

Citit Scris 

 utilizarea metodei SQ3R (anexa 1) 

 Compararea unor informaţii din text cu 
experiența profesională personală 

 Structurare 

 Scriere prin colaborare 

 Feedback între colegi 

Combinarea citit-scrisului: Ce valoare adăugată aduce scenariul?  

Sarcinile de lectură pot fi văzute ca sarcini de pre-scriere, în măsura în care elevii citesc textul cu o 
metodă de lectură dată și elaborează o diagramă care ajută la construirea cunoștințelor despre 
conținut și la structurarea textului de scris. 
Sarcinile de scris ajută la aprofundarea înțelegerii textului motivând cititorul să scrie un text 
coerent utilizând diagramele sale. 
Feedback-ul de la egal la egal se va oferi pe textul scris de către un coleg (sarcini de citire care 
urmează după scriere). În acest fel, persoana care oferă feedback înțelege și ajută la înţelegerea 
unor aspecte importante de scriere. 
 

 

Mia Roma este ucenic în avocatură la firma de avocatură Hohenstein. Firma de avocatură 

este situată în Ludwighafen. La firma de avocatură lucrează domnul Maximilian Hohenstein 

(avocat), domnul Alexander Lump (avocat) și doamna Constanze Abendschein (secretară). 

  

Miei îi place să lucreze la firma de avocatură, dar uneori sa 

simte copleșită de sarcinile diferite și noi pe care trebuie să 

le îndeplinească. Astăzi, domnul Hohenstein o cheamă în 

biroul său.                                                                                                                                  

www.clipartpanda.com  

Dl Hohenstein: Mia, mulțumesc că ai venit de îndată. Te rog, ia loc. 

Mia: Mulțumesc. 

Dl Hohenstein: Avem ocazia să scriem un articol pentru revista Mako. Ei ar dori să 

informeze cititorii despre persoanele care lucrează în sistemul 

http://www.clipartpanda.com/
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juridic. Ar fi minunat dacă ar apărea un articol al firmei noastre. Știi 

că ar fi grozav pentru imaginea noastră. 

Mia: Da, înțeleg. 

Dl Hohenstein: Știi, de asemenea, că am mult de lucru. Deci, te rog, scrie o primă 

versiune 

Mia: Hm, bine ... 

Dl Hohenstein: Nu-ți face griji, Mia. Pas cu pas. 

Mia: La ce v-ați gândit să fie în articol? Ce detalii trebuie să conțină 

articolul? 

Dl Hohenstein: În primul rând vei oferi informații despre persoanele care lucrează în 

sistemul juridic. Prin urmare, îți voi da câteva texte cu informații. Cu 

acest ajutor vei crea o diagramă despre ucenicie, sarcini, poziția 

profesională și particularitățile fiecărei persoane din sistemul juridic. 

În final, raportul ar trebui structurat după cum urmează: mai întâi 

scrie o propoziție introductivă despre persoanele care aparțin de 

sistemul juridic, apoi introdu tabelul și realizează în cele din urmă o 

comparație între două persoane. Această comparație apoi se 

transpune într-un text scris. Atât! 

Mia: Bine, mulțumesc. 

Dl Hohenstein: 
Da! Și este urgent! Îți voi da imediat informațiile. Te rog, apucă-te de 
muncă imediat! 

Mia: Bine, mulțumesc. 
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Sarcini 

 

1. Acum o ajuţi pe Mia. În primul rând, să stabilim ce avem de făcut. 

• Scrie ce are de făcut Mia. 

• Scrie cum trebuie să procedeze Mia. 

2. Acum începe: Stabilește care sunt cunoştinţele profesionale. (70 minute) 
 

• Citește textul informativ despre persoanele din sistemul juridic prin 

metoda de citire din anexă. 

• Creează un grafic al conținutului textului care rezumă cele mai importante 

aspecte. 

 

• Introdu imaginea panoului într-un grup mic. Selectează un grafic. Puteți 

optimiza acest lucru împreună. 

 

 

3. Acum ai citit elementele de bază: Utilizează-ți cunoștințele profesionale. (Timp: 45 

minute) 

• Completează graficul privind educația, sarcinile, poziția și caracteristicile persoanelor 

implicate în administrarea justiției. 

Oh, nu ... ce sarcină ! A fost mai 
ușor să fac îndosarierea ... 
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4. Continuă lucrul cu graficul. (45 de minute) 

 

 Scrie introducerea articolului. 

 Compară două persoane implicate în administrarea justiției într-un 

text continuu. 
 

 

5. Acum urmează reglarea fină: Optimizează și prezintă articolul. 

• Schimbă articolul cu o altă pereche de elevi și propuneți îmbunătățiri. 

• Prezintă clasei articolul în forma sa finală. 

 

 Anexă: Metoda de citire (comparați: metoda SQ3R) 

1. Citește rapid textul și decide ce subiect abordează. 

Citește textul fără a acorda atenție fiecărui detaliu. După ce ai citit, ar trebui să poți răspunde la 

următoarele întrebări: 

- Care este subiectul? 

- Cum este structurat textul? Există paragrafe? 

 

2. Marchează și explică cuvintele și pasajele dificile. 

a) Citește cu atenție textul. Marchează cuvintele și pasajele pe care nu le înțelegi. 

b) Încearcă să explicați cuvintele subliniate în context. 

      Caută-le în dicționar sau întreabă colegii de clasă. 

 

 

3. Adresează întrebări despre text. 

Întreabă despre conținutul textului (cine, unde, ce, când, cum etc.) 

Notă: Nu fiecare text răspunde la toate întrebările. 

 

4. Împarte textul în secțiuni și găsește subcapitolele. 

a) Împarte textul în secțiuni semnificative. Acordă atenție specială atunci când  

     se întâmplă ceva nou: 

      - se comunică o idee nouă 

       - începe o nouă activitate 

b) Găsește subtitluri pentru fiecare secțiune. 

 



Integrated Reading and Writing Support in Vocational Education Project (ReWrVET Project) 

________________________________________________________________________________________________ 

ReWrVET project was funded with support from the European Commission under Erasmus+. This document reflects the views only of the author,  

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

Project period: 01 09 2015-31 08 2018. Agreement VG-SPS-RP-15-36-013584.  

P
a

g
e

  
 1

6
3
 

 

 Sarcini 

 

 

Instructorul tău, dr. Hohenstein, îți cere să redactezi o scrisoare de punere în întârziere/ avertizare în cazul 

Dr. Scheppert / Dr. Hicks, precum și o factură. 

1. În primul moment ești îngrijorat că nu ai mai scris vreodată o scrisoare de avertizare. 

Adunați-vă în grupe de patru elevi și, împreună, gândiți-vă la componentele esențiale pe care trebuie să le 

conțină o astfel de scrisoare. Notați ce ați discutat/ concluzionat. 

Aduceți o scrisoare de punere în întârziere de la firma de avocatură la care lucrați. Nu uitați să ștergeți datele 

clienților. 

2. Dintr-o dată vă amintiți că există blocuri de text pentru a întocmi o scrisoare de înștiințare formală în firma 

voastre de avocatură unde faceți practică. 

Aranjați blocurile de text din anexă într-o ordine adecvată. După aceea, comparați rezultatele voastre cu 

rezultatele celorlalți membri ai grupului. 

3. Vă rog să redactați o scrisoare de punere în întârziere în cazul Dr. Scheppert / Dr. Hicks. Nu uitați să includeți 

factura corectă.  
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Anexa 1 

Sarcina: stabiliți ordinea corectă a următoarelor blocuri de text, cu ajutorul cifrelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

factură corectă 

Introducerea persoanei pentru care acționați: 

 

- Birourile noastre de avocatură reprezintă .................................. (numele, profesia, adresa clientului 

nostru).  

 

- Firma noastră de avocatură acționează pentru ... xy ... GmbH, reprezentată de directorul general al 

acestora, Dl. ............  

Clientul nostru lucrează cu un împrumut bancar pentru care trebuie plătit ............. 

Încheiere politicoasă și semnătură  

salut / adresare 

Stabilirea unei date pentru plata datoriei și a altor costuri: 

 

- „Vă vom oferi posibilitatea de a plăti suma de ........................ .. € plus dobânda de întârziere la 5% / 

9% / ?% p.a. peste rata băncii începând cu .............................. .. (data de neplată) în termen de 14 zile 

de la data prezentei scrisori. " 

 

sau 

 

- "............. până cel târziu  (Xx.xx.20xx) 
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Descrierea scenariului: Întrebări frecvente despre avocat și firma de avocatură 

(Germania) 

Rolul elevilor: Lucrezi ca ucenic la firma de avocatură Hohenstein și Partenerii.  

Situația: Șeful tău ți-a cerut să scrii întrebări frecvente care să fie postate pe site-ul firmei. 

Sarcina elevilor:  

- Citirea unui dialog și proiectarea pașilor următori. 

- Citirea textului cu informaţii și a unei legi. 

- Scrierea unor întrebări (în spații desemnate). 

- Scrierea unor întrebări și a răspunsurilor corespunzătoare 

- Prezentarea și verificarea întrebărilor frecvente și a răspunsurilor. 

Sursa: textul unei legi și informații (www.gesetze-im-internet.de, www.brak.de, 
www.totaljobs.com) 

Durata  
(min sau ore sau lecții) 

6 lecții (6 x 45 min) 

Explicarea consecințelor juridice ale neplății: 

- „Dacă nu reușiți să operați această plată până la data de mai sus, vom iniția proceduri judiciare fără 

altă înștiințare în prealabil." 

sau 

- „ Dacă nu reușiți să operați această plată, vom consulta clienții noștri cu privire la procedurile 

judiciare" 

Oferirea detaliilor despre datorii: 

 

În baza contractului de cumpărare din ... .. (data), datorați clientului nostru prețul de cumpărare în 

valoare de ..................... €. 

Prețul de cumpărare a fost în conformitate cu contractul încheiat la ............... .. 

Menționăm că datorați suma de ..................... €  începând cu data de ........................ (data). " 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/
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Vârsta elevilor 16– 20 

Nivelul de învățământ  
al elevilor 

Calificare în învățământ secundar (90%), liceu absolvit (10%) 

Programul educațional / 
Domeniul de aplicație 

(disciplină sau curriculum) 

Ucenic la un avocat/ anul întâi 

Eterogenitatea elevilor Mare în privința abilităților de citire 

Mare în privinţa abilităților de scriere 

Mare în privinţa competențelor specific locului de muncă 

Nivelul lingvistic mediu  
al elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Ce obiective de conținut 
vizează scenariul? 

Înţelegerea termenilor / conceputului:  

- munca avocaților 

Care abilitățile de citit-scris se vor dezvolta? 

Citit: Scris: 

Comprehensiunea textelor cu instrucțiuni și a 
textelor legale 

Scrierea unui manual (tip de text informativ)    

Aspectele specifice urmărite 

 Transferul coerenței locale în coerența 
textului 

 Conectarea conţinutului textului cu 
practica profesională 

 Crearea unei structuri sub forma unor 
spații cu text (norișori) (anexa 1) 

 Scrierea unor întrebări frecvente și a 
răspunsurilor corespunzătoare 

 verificarea comprehensibilității și 
corectitudinii textului scris 

Ce strategii se vor aplica/ dezvolta?? 

Citit Scris 

 Stabilirea legăturii cu textul de citit și 
anticiparea unor idei din text 

 Concentrarea asupra celor esențiale în 
text prin diferențierea între informațiile 
relevante și cele nerelevante 

 Înțelegerea semnificației vocabularului 
esențial 

 Compararea informațiilor de tip text cu 
experiența personală 

 Structurare 

 scriere prin colaborare 

 Feedback între colegi 

Combinarea citit-scrisului: Ce valoare adăugată aduce scenariul?  

Sarcinile de lectură pot fi văzute ca sarcini de pre-scriere, deoarece elevii creează textul de scris în 
spaţiile alocate (norișori) care ajută la consolidarea cunoștințelor lor de conținut și la structurarea 

http://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/heterogeneity.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/vocabulary.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/vocabulary.html
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scrierii. 
Sarcinile de scris aprofundează înțelegerea textului motivând cititorul să scrie un text coerent 
utilizând structura pregătită. 
Feedback-ul de la egal la egal se va oferi pe textul scris de către un coleg (sarcini de citire care 
urmează după scriere). În acest fel, persoana care oferă feedback înțelege și ajută la înţelegerea 
unor aspecte importante de scriere. 
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 Dl Hohenstein o cheamă din nou pe Mia în biroul său. Ea se 

gândește la sarcina pe care o va avea de realizat de data aceasta.

                                                                                                        

                     

Dl Hohenstein: Mia, ai citit articolul din revistă? 

Mia: Da, mi-a plăcut să văd numele nostru la sfârșitul articolului. 

Dl Hohenstein: Ai făcut o treabă bună. 

Mia: Mda. 

Dl Hohenstein: Dorim să creăm o nouă categorie de informații pe site-ul nostru.  

Mia: Bine. Și despre ce subiect va fi această categorie nouă? 

Dl Hohenstein: Am dori să tipărim întrebări frecvente despre avocați. 

Mia: Înțeleg. Întrebările frecvente sunt întotdeauna de ajutor. 

Dl Hohenstein: Te rog să te gândești la câteva întrebări și să răspunzi la ele. Nu uita 

să integrezi - dacă este posibil - textul unei legi. 

Mia: Ok. 

 

 

 

 

 

 

Oh, trebuie să fac o altă lucrare care va fi 

publicată. În curând voi fi faimoasă ... 
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Sarcini 

 

1. Acum o sprijiniți pe Mia. În primul rând, realizați un plan de lucru. 

• Scrieți ce profesie are Mia. 

• Scrieți cum trebuie să procedeze Mia. 

 

2. Începeți: Stabiliți cunoștințele profesionale. (90 minute) 

 

• Citiți textul informațiilor și al legii urmând cele trei linkuri de mai jos: 

https://www.brak.de/w/files/02_fuer_anwaelte/brao_engl_090615.pdf, 

http://www.gesetze-im-internet.de/ englisch_rdg / englisch_rdg.pdf, 

https://www.totaljobs.com/careers-advice/job-profile/legal-jobs/lawyer-

job-description. 

• Gândiți-vă la eventualele întrebări legate de text. Scrieți întrebarea în 

spațiul desenat (norișori). (Puteți folosi graficele din anexă). 

 

 

3. Acum ați citit elementele de bază: Utilizați-vă cunoștințele profesionale. (45 de 

minute) 

 

• Lucrați împreună într-un grup. Notați întrebările și răspunsurile 

corespunzătoare. Nu uitați să integrați anumite părți ale textului legal în 

răspunsurile voastre. 

 

 

4. Ce ai făcut? Prezentați-vă întrebările frecvente colegilor de clasă. 

 

• Schimbați documentul cu cel al unui alt grup. 

• Răspundeți la întrebările celuilalt grup. 

• Faceți îmbunătățiri dacă este necesar. 
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Appendix 
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Descrierea scenariului: Scrierea unei scrisori juridice (Germania) 

Rolul elevilor:  Lucrezi ca ucenic la firma de avocatură Hohenstein și Partenerul. 

Situația: Șeful ți-a cerut să scrii o scrisoare juridică. 

Sarcina elevilor:  

- Citirea descrierii situației și proiectarea pașilor de parcurs. 

- realizarea unei hărţi mintale cuprinzând componentele esenţiale ale unei scrisori juridice, inclusiv 
factura juristului. 

- Citirea unor blocuri de text. 

- Aranjarea blocurilor într-o ordine adecvată. 

- Scrierea scrisorii juridice. 

- Prezentarea și verificarea scrisorilor juridice.  

Sursa: blocuri de text 

Durata  
(min sau ore sau lecții) 

3 lecții (3 x 45 min) 

Vârsta elevilor 16– 20 

Nivelul de învățământ  
al elevilor 

Calificare în învățământ secundar (90%), liceu absolvit (10%) 

Programul educațional / 
Domeniul de aplicație 

(disciplină sau curriculum) 

Ucenic al unui avocat/ anul întâi 

Eterogenitatea elevilor Mare în privința abilităților de citire 

Mare în privinţa abilităților de scriere 

Mare în privinţa competențelor specific locului de muncă 

Nivelul lingvistic mediu  
al elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Ce obiective de conținut 
vizează scenariul? 

Înţelegerea termenilor/ conceptului:  

- scrisoare juridică incluzând factura avocatului 

Care abilitățile de citit-scris se vor dezvolta? 

Citit: Scris: 

Comprehensiunea unor texte conţinând 
instrucțiuni 

Scrierea unui manual (tip de text informativ)    

Aspectele specifice urmărite 

http://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/heterogeneity.html
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 Transferul coerenței locale la coerența 

textului 

 Conectarea conţinutului textului cu 

experiența profesională 

 Crearea unei structuri (anexa 1) 

 Scrierea unei scrisori 

 verificarea comprehensibilității textului 

scris 

Ce strategii se vor aplica/ dezvolta?? 

Citit Scris 

 Gândire cu voce tare – legarea 
informațiilor cu cunoştinţele anterioare 

 Aranjarea blocurilor de text în ordine 
adecvată (anexa 1) 

 Compararea informațiilor din text cu 
experiența personal la locul de muncă 

 Utilizarea hărţii definiţiei conceptului 

 Utilizarea unui plan de redactare (anexa 
1) 

 Feedback între colegi 

Combinarea citit-scrisului: Ce valoare adăugată aduce scenariul?  

Sarcinile de lectură pot fi văzute ca sarcini de pre-scriere, în măsura în care elevii citesc textul cu o 
metodă de lectură dată și elaborează o diagramă care ajută la construirea cunoștințelor despre 
conținut și la structurarea textului de scris. 
Sarcinile de scriere ajută la aprofundarea înțelegerii textului motivând cititorul să scrie un text 
coerent utilizând diagramele sale. 
Feedback-ul de la egal la egal se va oferi pe textul scris de către un coleg (sarcini de citire care 
urmează după scriere). În acest fel, persoana care oferă feedback înțelege și ajută la înţelegerea 
unor aspecte importante de scriere. 

 

http://www.dict.cc/englisch-deutsch/vocabulary.html
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Întrucât între timp ați ajuns la concluzia că scrisoarea de înștiințare oficială a avocatului este cea mai 

potrivită măsură de a lua în discuție problema doctorului Scheppert. /. Dr. Hicks (scenariul 3), să ne 

întoarcem la cazul nostru original: 

Dr. Scheppert i-a vândut la dr. Angela Hicks, Cetatea veche 5, 76829 Landau, mașina sa de 5 ani Porsche 911 

GTS 4, la mâna a doua, pentru 90.000,00 € pe 21 iulie 2016. Dr. Scheppert și Dr. Hicks au agreat într-un 

contract de vânzare pe 21 iulie 2016 că vânzătorul va livra Porsche la adresa de domiciliu a cumpărătorului și 

cu această ocazie va transmite factura. Conform unei notificări de primire din 22 iulie 2016, dr. Hicks a primit 

atât Porsche, cât și factura convenită în contractul de vânzare. 

Factura conține nota că prețul de cumpărare trebuie plătit în termen de 30 de zile de la primirea facturii (și a 

plății). 

Deoarece cumpărătorul este un prieten foarte bun și partenerul de golf al Dr. Scheppert, clientul voastre Dr. 

Scheppert a fost de părere că prețul de cumpărare va fi plătit în timp util. 

Din acest motiv, el este uimit că această plată nu a fost efectuată până acum. 

Dr. Scheppert a dat în același timp împuternicire firmei voastre de avocatură să inițieze proceduri legale în 

cazul în care o scrisoare de punere în întârziere nu va avea succes. 

Ați informat deja persoana responsabilă cu pregătirea juridică despre faptul că dr. Scheppert are o plângere 

legală prin contract de cumpărare pentru a fi plătit prețul de achiziție în conformitate cu § 433 Abs. 1 BGB 

(scenariul 1). În plus, ați ajuns la concluzia că el poate solicita și dobândă/ penalizări pentru întârzierea 

efectuării plății. Pe lângă aceasta, el poate solicita plata facturii de la firma de avocatură pentru munca 

extrajudiciară ca daună rezultată din întârziere (scenariul 2). 
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 Sarcini 

 

Instructorul, dr. Hohenstein, vă cere să redactați o scrisoare de punere în întârziere în cazul Dr. Scheppert. /. 

Dr. Hicks, inclusiv factura. 

1. În primul moment sunteți îngrijorați că nu ați mai scris vreodată o scrisoare de avertizare. 

Adunați-vă în grupuri de patru elevi și, împreună, gândiți-vă la componentele esențiale pe care trebuie să le 

conțină o astfel de scrisoare. Notați rezultatele discuțiilor. 

Aduceți o scrisoare de punere în întârziere de la firma de avocatură unde lucrați. Nu uitați să anonimizați 

datele clienților. 

2. Vă amintiți că există blocuri de text pentru a întocmi o scrisoare de înștiințare formală în firma voastre de 

avocatură de formare. 

Aranjați blocurile de text din anexă într-o ordine adecvată. După aceea, comparați rezultatele cu rezultatele 

celorlalți membri ai grupului vostru. 

3. Vă rog să redactați o scrisoare de punere în întârziere în cazul Dr. Scheppert. /. Dr. Hicks. Nu uitați să 

includeți factura. 
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Anexa 1 

Sarcina: stabiliți ordinea corectă a următoarelor blocuri de text, cu ajutorul cifrelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

factură corectă 

Prezentarea persoanei pentru care acționați: 

 

- Birourile noastre de avocatură reprezintă .................................. (numele, profesia, adresa clientului 

nostru).  

 

- Firma noastră de avocatură acționează pentru ... xy ... GmbH, reprezentată de directorul general al 

acestora, Dl. ............  

Clientul nostru lucrează cu un împrumut bancar pentru care trebuie plătit ............. 

încheiere politicoasă și semnătură  

salut / adresare 

Stabilirea unei date pentru plata datoriei și a altor costuri: 

 

- „Vă vom oferi posibilitatea de a plăti suma de ........................ .. € plus dobânda de întârziere la 5% / 

9% / ?% p.a. peste rata băncii începând cu .............................. .. (data de neplată) în termen de 14 zile 

de la data prezentei scrisori. " 

 

sau 

 

- "............. până cel târziu  (Xx.xx.20xx) 
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Explicarea consecințelor juridice ale neplății: 

- „Dacă nu reușiți să operați această plată până la data de mai sus, vom iniția proceduri judiciare fără 

altă înștiințare în prealabil." 

sau 

- „ Dacă nu reușiți să operați această plată, vom consulta clienții noștri cu privire la procedurile 

judiciare" 

Oferirea detaliilor despre datorii: 

 

Pe baza contractului de cumpărare din ... .. (data), datorați clientului nostru prețul de cumpărare în 

valoare de ..................... €. 

Prețul de cumpărare a fost în conformitate cu contractul încheiat la ............... .. 

Menționăm că datorați suma de ..................... €  începând cu data de ........................ (data). " 
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Descrierea scenariului: Cuvântare la o înmormântare (Germania) 

Rolul elevilor:  
Sebastian Zöllner (personaj din romanul „Me and Kaminski“ de Daniel Kehlmann)  

Situația:  
Ți s-a cerut să iei cuvântul la o înmormântare. (A trecut un an de la experiența pe care ai avut-o cu 
Manuel Kaminski.) Pe neașteptate, primeşti un mesaj de înștiințare despre moartea tatălui lui 
Miriam Kaminski. Tatăl ei a murit pe neașteptate și și-a exprimat dorința ca tu, printre alţii, să 
cuvântezi la înmormântarea sa.  

Sarcina elevilor:  

 de bază: scrie o cuvântare prin care să-l caracterizezi pe Kaminski pe baza experienţelor 
tale cu el. 

 avansat: scrie și citește cuvântarea  

Sursa: romanul „Me and Kaminski“ și materialul anexat 

Vârsta elevilor 18-22 ani 

Nivelul de învățământ  

al elevilor 

Certificate de învățământ secundar 

Programul educațional  Diverse programe VET  

Höhere Berufsfachschule, Berufsoberschule 1, Duale 

Berufsoberschule, Berufsoberschule 2 

Eterogenitatea elevilor Omogenitate relativă în privința 

 experienţelor de citit-scris 

 nivel de stăpânire a limbii germane 

Nivelul lingvistic mediu  

al elevilor (CEFR) 

B2 – C1 

Ce obiective de conţinut vizează scenariul? Înțelegerea textului prin abilităţi de citit-scris 

Scrie și susţine o cuvântare funerară 

 

Care abilitățile de citit-scris se vor dezvolta? 

Citit: Scris: 
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 comprehensiunea globală a unui text literar 

  

 Scrierea unei cuvântări funerare  

 formularea unor impresii personale 

Aspectele specifice urmărite 

 identificarea informațiilor din text care pot fi 
utilizate pentru a redacta cuvântarea.  

 Transformarea unui text de ficțiune într-un text 
non-ficțiune 

Ce strategii se vor aplica/ dezvolta? 

 citire globală, selectivă, detaliată pentru a 
identifica materialele potrivite 

 harta definiţiei conceptului 

 rezumarea 

 Scrierea ideilor principale din text, transferul lor 
în cuvântare 

 Scrierea cuvântării folosind o listă de verificare  

 scrierea adecvată pentru situaţie și în limbajul 
adecvat 

Combinarea citit-scrisului: Ce valoare adăugată aduce scenariul?  

În acest scenariu, sarcina de citire a textului este o sarcină de pre-scriere. Strategiile intermediare, 
cum ar fi harta de definire a conceptului și rezumatul, sunt atât sarcini de citire, cât și de scriere. 
Aceste strategii intermediare îi ajută pe elevi să își aprofundeze înțelegerea textului și îi conduc 
înspre etapa de planificare a procesului de scriere. Scrierea unui discurs cu ajutorul unei liste de 
verificare structurează textul scris și sprijină un alt domeniu al comunicării: vorbirea. 

Situaţia: 

Pune-te în locul lui Sebastian Zöllner: 

A trecut un an de la experiențele tale cu Manuel Kaminski. În mod neașteptat, primiți un mesaj de la Miriam 
Kaminski. Tatăl ei a murit pe neașteptate, iar ultima lui dorință a fost să luați cuvântul, printre alții, la 
înmormântarea sa. Scrieți un discurs funerar și caracterizați personalitatea lui pe baza experiențelor cu 
Kaminski. 

Notă: 

Pentru a acomoda posibila încărcătură emoțională a elevilor, se recomandă să vorbiți despre participarea lor la 
funeralii, despre cum se desfășoară funeraliile, despre diferențele culturale în privința obiceiurilor de 
înmormântare și despre elogiul adus persoanei defuncte. 

 

Procesul de scriere 

Sarcina 1: brainstorming 

Care episoade sunt mai nepotrivite, când eu (Zöllner) scriu un discurs funerar pe Kaminski? 

Sarcina 2: Lista de verificare (M1) 

(Quelle: http://trauer.abendblatt.de/pdf/t05_tipps_fuer_die_trauerrede.pdf) 
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Ce puncte din lista de verificare mă ajută, care sunt mai puțin potrivite? 

Sarcina 3: Ghid de scriere 

Elevii creează un ghid pentru a scrie discursul lor funerar. 

Sarcina 4: Discurs funerar 

Elevii formulează discursul funerar și îl scriu. 

 

 

2. Susținerea discursului funerar 

Sarcina 5: 

Elevii selectați susțin discursul funerar în fața clasei. 

Sugestii: 

Pentru a crea un climat adecvat 

• reduceți lumina din încăpere, 

• asigurați un fundal muzical, 

• ajustați aranjamentul scaunelor, 

• oratorul să poarte o jachetă de culoare închisă. 

Sarcina 6: Predarea conversației 

Reflecție asupra cuvântării 

• adecvarea situației 

• Caracterizarea lui Kaminski 

• Selectarea episoadelor 

• Structura discursului 
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Descrierea scenariului: Scrierea unui material orientativ pentru ucenici noi (Germania) 

Rolul elevilor:  Lucrezi ca designer media la o firmă de publicitate.  

Situația: Șeful tău ți-a cerut să pregătești un material orientativ pentru noi ucenici în care să explici 
utilizarea tipurilor de fonturi la proiectarea unui material promoțional pentru un restaurant.  

Sarcinile elevilor:  

- Citesc despre tipuri de fonturi 

- scriu un scurt manual pentru un ucenic nou  

- Prezintă manualul oral și îl explică folosind o campanie de publicitate existentă  

Sursa: (Claudia Runk, Grundkurs Grafik und Gestaltung Galileo Design, p. 238- 245)  
Alternativ: căutare pe Internet  

Durata  
(min sau ore sau lecții) 

3 ore (3 x 45 min) 

Vârsta elevilor (years) 18 – 24 

Nivelul de învățământ  
al elevilor 

Calificare în învățământ secundar (80%), liceu absolvit (20%) 

Programul educațional / 
Domeniul de aplicație 

(disciplină sau curriculum) 

Designer media (anul 3) 

Eterogenitatea elevilor Medie în privința abilităților de citire 

Mare în privinţa abilităților de scriere 

Mare în privinţa competențelor specific locului de muncă 

Nivelul lingvistic mediu  
al elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Ce obiective de conținut 
vizează scenariul? 

Înțelegerea termenilor / conceptului:  

- utilizarea tipurilor de fonturi funcţie de diferiţi factori 

Care abilitățile de citit-scris se vor dezvolta? 

Citit: Scris: 

Comprehensiunea unor texte informative Scrierea unor materiale (text informativ)   

Aspectele specifice urmărite 

 Transferul coerenței locale la coerența 

textului 

 Conectarea conţinutului textului cu 

experiența profesională 

 rezumarea informațiilor despre tipurile 
de fonturi 

 Crearea unei structuri 

 verificarea comprehensibilității textului 
scris 

http://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/heterogeneity.html
http://www.dict.cc/englisch-deutsch/vocabulary.html
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Ce strategii se vor aplica/ dezvolta? 

Citit Scris 

 sublinierea unor părți importante din 
text / cuvintelor 

 formularea de subtitluri 

 Compararea informațiilor din text cu 
experiențele propria de la locul de 
muncă 

 Utilizarea hărții de definiție a 
conceptului 

 Utilizarea unui plan de redactare 

 Feedback între colegi 

Combinarea citit-scrisului: Ce valoare adăugată aduce scenariul?  

Sarcinile de lectură (Subtitlurile, Compararea informațiilor din text cu experiența personală) pot fi 
văzute ca sarcini de pre-scriere, în măsura în care elevii iau notițe care ajută la dezvoltarea 
cunoștințelor despre conținut și la structurarea scrierii. 

Sarcinile de scriere aprofundează înțelegerea textului motivând cititorul să scrie un text coerent 
utilizând harta definiției conceptului și un plan de redactare. Feedback-ul de la egal la egal se va 
oferi pe textul scris de către un coleg (sarcini de citire care urmează după scriere). În acest fel, 
persoana care oferă feedback înțelege și ajută la înţelegerea unor aspecte importante de scriere. 

 

Descrierea scenariului: Căutarea unui internship într-o firmă (Estonia) 

Rolul elevilor: elevul caută un loc pentru a efectua un internship. 

Situația: Cauți să dobândești experiență practică într-o firmă. Aplici pentru internship la o firmă. 

Sarcinile elevului: 

1. elevul colectează informaţii despre locuri unde ar fi posibil să efectueze practică (prin 
internet, de la prieteni, de la școală) 

2. elevul contactează firmele selectate prin e-mail 

3. elevii pregătesc documentele necesare (CV și scrisoare de motivație) 

Sursa: www.cvkeskus.ee, www.tootukassa.ee 

 

Durata  

(min sau ore sau lecții) 

6 lecții (6 x 45 min) 

Vârsta elevilor 16-22 

Nivelul de învățământ  

al elevilor 

Învățământ de bază 100%  

Programul educațional / Domeniul de 
aplicație 

Mecanic auto (nivelul 4 învățământ profesional – nivel 

secundar superior învățământ tehnic) 

http://www.cvkeskus.ee/
http://www.tootukassa.ee/
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(disciplină sau curriculum) 

Eterogenitatea elevilor Poate citi și traduce texte din domeniul profesional 
folosind dicționarul  

Poate scrie scurte texte formale simple 

Este în proces de dobândire a abilităților de muncă 

specific profesiei 

Nivelul lingvistic mediu  
al elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Ce obiective de conținut vizează 

scenariul? 

Înţelege cerinţele prezentate în anunțul de post vacant 

Scrie un text simplu despre tema data care e de interes 
sau familiară 

Comunică în viața de zi cu zi folosind informaţii concrete 
și simple despre teme familiare 

Care abilitățile de citit-scris se vor dezvolta? 

Citit: Scris: 

Citește texte simple din diferite domenii 
(anunțuri despre locuri de muncă, 
manual, articole din ziare)  

Scrie texte necesare pentru găsirea unui loc de muncă 
(mesaje e-mail legate de muncă, CV scrisoare de 
motivaţie) 

Aspectele specifice urmărite 

abilitatea de a citi scrisori profesionale și 
personale și, în conformitate cu aceasta, 
efectuarea corespondenței regulate 
capacitatea de a identifica și înțelege 
informații relevante în textele de zi cu zi 
capacitatea de a citi instrucțiunile și de a 
înțelege conținutul textului 
capacitatea de a înțelege ideea principală 
din anunțuri oficiale 
 

abilitatea de a construi propoziții logice 
abilitatea de a formula clar și precis texte scurte 
abilitatea de a scrie texte simple specifice pe diferite 
subiecte 
abilitatea de a scrie scrisori profesionale sau personale 
în care se dau informații și se exprimă gânduri 

Ce strategii se vor aplica/ dezvolta?? 

Strategii folosite înainte de citit/scris, strategii folosite în timpul citit-scrisului, strategii folosite 
după citit/scris 

Citit Scris 

 Înainte de a citi 
 
Brainstorming (Anexa 1) 
Întrebări de ghidaj (Anexa 2) 
 
În timpul citirii 

Înainte de a scrie 
 
Rezumare (Anexa 1) 
Exercițiu de completare a textului lacunar (Anexa 4) 
Răspunsuri la întrebări (Anexa 4) 
Scriere de rezumat 
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Citirea textului cu voce tare (Anexa 2) 
Colectarea de informații (Anexa 3) 
Marcarea cuvintelor cheie și a ideilor 
(Anexa 5) 
 
După citire 
 
Întrebări de ghidaj (Anexa 2) 
 

 
În timpul scrierii 
 
Scris explicații pentru cuvintele cheie (Anexa 5; 1) 
Scris CV (Anexa 6) 
 
 
După scriere 
 
Feedback (Anexa 7) 

Combinarea citit-scrisului: Ce valoare adăugată aduce scenariul? 

îmbogățirea vocabularului elevilor prin citire și scriere 

îmbunătățirea abilităților de citit și scris ale elevilor pentru schimbul corect de informații între un 
stagiar și un angajator. 

înțelegerea cerințelor prezentate în scrisori simple și anunțuri de locuri de muncă 

înțelegerea expresiilor frecvent utilizate în domenii importante (de ex., informații despre muncă și 
formare practică) 

abilitatea de a comunica în viața de zi cu zi folosind informații concrete și simple pe subiecte familiare 
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Anexa 1 

Brainstorming 
Lucru de grup. Discuții despre pregătirea practică. Notați-vă toate ideile. 
 
1. Unde puteți găsi informații despre locurile de muncă vacante? 
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________ 

 
2. În ce firme sunt căutați ucenici cu pregătirea ta? 
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________ 

 
3. Ce calități personale sunt necesare pentru acest loc de muncă? 
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________ 

 
4. Ce abilități sunt necesare pentru acest loc de muncă? 
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________ 

 
5. Ce riscuri comportă profesia aceasta? 
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________ 

 
Expresii utile pentru rezumare: 

✓ Profesia mea este ... 

✓ Companiile unde este nevoie de acest specialist sunt ... 

✓ Puteți face acest lucru dacă... 

✓ Am primit informații despre această pregătire practic de la ... (unde?, de la cine?) 

✓ mă pot proteja de pericole dacă .... 
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Anexa 2 

Întrebări ajutătoare 

1. Citiți textul „Ce trebuie să știți și să puteți face înainte de pregătirea practică?" și completați tabelul. 

Completați coloana din stânga și cea din mijloc înainte de a începe să citiți. Trebuie să completați ultima 

coloană din dreapta după lectură. 

 

Ce știu? Ce vreau să știu? Ce am învățat? 
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CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ȘI SĂ FACEȚI ÎNAINTE DE PREGĂTIREA PRACTICĂ? 

O bună pregătire practică, un tutore și experiența de lucru vă vor îmbunătăți remarcabil CV-ul. Mulți 

absolvenți ai școlilor profesionale și-au găsit locuri de muncă în timpul perioadei de practică. Instruirea 

practică de succes poate aduce oportunități excelente. Formarea practică este considerată realizată dacă un 

elev a absolvit integral programul de practică, a furnizat toate documentele necesare și și-a prezentat 

rezumatul instruirii practice. 

✓ Începeți pregătirile devreme 

1. Gândiți-vă la abilitățile și cunoștințele voastre înainte de a începe să faceți lucrarea practică. 

2. Gândiți-vă la ceea ce doriți să învățați și să încercați în timp ce faceți pregătire practică. Practica este ocazia 

de a încerca diferite posibile activități profesionale viitoare. 

3. Cu cât începeți mai curând să căutați o companie pentru a vă face pregătirea practică, cu atât mai probabil 

veți găsi locul de pregătire care va corespunde nevoilor voastre. 

4. Semnificația pregătirii practice depinde foarte mult de munca voastră prealabilă - cu cât știți și încercați mai 

mult în timpul pregătirii practice, cu atât mai interesantă și mai utilă ar fi aceasta. 

 

✓ Strângeți informații despre toate companiile posibile pentru a vă face pregătirea practică  

 

1. Rudele, prietenii, alți elevi și internetul vă pot ajuta foarte mult în timp ce căutați oportunități de practică. 

2. Mai mult, trebuie să vă consultați cu profesorul care vă poate recomanda firme potrivite pentru pregătirea 

voastră practică. Asigurați-vă că cerințele de pregătire practică vă sunt clare. 

 

✓ Scrieți-vă CV-ul și scrisoarea motivațională. Marcați sarcinile de pregătire practică, timpul și durata dorite. 

 

1. Asigurați-vă că CV-ul este corect, acordați multă atenție studiilor voastre - ce discipline ați învățat, în 

domeniul profesional, disciplinele voastre preferate etc. 

2. Descrieți-vă sarcinile de pregătire practică și marcați începutul și sfârșitul dorit al pregătirii practice în 

scrisoarea de motivație. Puteți, de asemenea, să vă scrieți năzuințele cu privire la locul de muncă în viitor. 

 

✓ Luați legătura cu firma 

De îndată ce s-au făcut pregătirile, este timpul să vă familiarizați cu o firmă potențială pentru pregătirea 

practică. 

1. Folosind adresa generală de e-mail a firmei, încercați să aflați o persoană de contact cu care puteți discuta 

despre practică. Pentru a face acest lucru, ar trebui să scrieți un e-mail și să-l trimiteți la adresa de e-mail 

generală a companiei. 

2. Ar trebui să discutați în detaliu practica și orice posibile sarcini legate de locul de muncă cu persoana de 

contact. În caz contrar, există riscul ca nimeni să nu fie responsabil pentru pregătirea practică. 

 

✓ Coerența este cheia succesului! 

1. Se poate întâmpla ca pregătirea practică să nu fie foarte atractivă. Nu renunțați! 

2. Se poate întâmpla, de asemenea, să contactați mai multe companii pentru a găsi o pregătire practică 

potrivită. 

3. Succesul depinde foarte mult de atitudine și de comunicare. 

4. Cu cât pregătirile sunt mai bune, cu atât mai ușor îi va fi firmei să se ocupe de voi. 
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Anexa 3 

 
Colectarea informațiilor. 

Citiți anunțurile de locuri de muncă și scrieți informațiile care lipsesc în tabel. (Fiecare elev trebuie să găsească 
cel puțin două companii în care să facă stagiu de pregătire) 

Comparați companiile unde ați putea să faceți practică și adăugați informații în tabelul de comparație (grup de 
lucru). 

Numele 

firmei 

Adresa Orar de 

lucru 

Cerințe de la 

candidați 

Firma 

oferă... 

Descrierea 

muncii 

Alte 

informații 

1.        

 

 

 

2.        

 

 

 

3.       

 

 

 

4.       

 

 

 

5.       
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Expresii utile pentru a descrie condițiile de muncă în compania aleasă (sarcină individuală) 
 

✓ Pentru mine cea mai bună companie pentru pregătirea practică este ... 

✓ A doua mea alegere ar fi ... 

✓ A treia mea alegere este ... 

✓ Ultima mea alegere este .... 

✓ Cel mai potrivit pentru mine este .... pentru că ..... 
 
Informații importante pentru voi 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____ 

 
Anexa 4 

 
Scrie un e-mail tutorelui de practică 

1. Răspunde la întrebările care te vor ajuta să completezi spaţiile în mesajul de mai jos. 

✓ unde studiezi (numele școlii)?___________________________________________ 

✓ ce studiezi?_______________________________________________________ 

✓ care firmă care se potrivește cu pregătirea ta practică ai ales-o? ____________________ 

✓ care este adresa de email general/ de contact a firmei? 

__________________________________________________________________ 

✓ care este subiectul mesajului e-mail?______________________________________ 

✓ când trebuie să efectuezi stagiul?______________________________________ 

✓ despre ce ți-ar plăcea să fie feedback-ul? ______________________________ 

✓ cum vei încheia e-mail-ul?_____________________________________________ 

 

2. Completează spaţiile libere 

Destinatar:  

 

Subiect:  
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Scrisoare: 

 

Stimate domnule/ doamnă 

Numele meu este_____________________. Studiez  

_________________________________(domeniul) la______________________(școala). Aș dori să 

efectuez pregătirea practică la ___________________________________(numele firmei). Am găsit 

informaţii despre firma dvs. _________________ (unde). Aș dori să efectuez stagiul între 

____________și____________. Cu cine să iau legătura pentru a ______________despre stagiul de 

pregătire? 

Vă rog să ____________________ despre posibilitățile ____________________(dată) 

 

 

 

___________________,  

___________________ 

 

 

 

Anexa 5 

Scrierea unui CV           

1. Citește textul „Cum se scrie un CV’. Subliniază cuvintele și ideile cheie. Folosește un dicționar pentru a 
traduce textul. 

CV sau curriculum vitae este reclama ta indirectă 

● Scrieți CV-ul cu gândul la firmă și la poziția pentru care aplicați. 
● Fiți obiectivi, cinstiți, succint și informativi. 
● Formatul CV-ului trebuie să fie corect și ortografia perfectă. 
Formatare 

 Scrieți cu fonturi negre 
● Utilizați orice font comun, cum ar fi Times New Roman, Arial sau 

Notițe (cuvinte cheie, 
traducere, alte informații) 
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orice altul  
● Dimensiunea fontului trebuie să fie între 10 și 12 
● Folosiți foaie de hârtie albă de format A4 
● Introduceți CV-ul pe computer 
● Lungimea CV-ului ar trebui să fie una sau două pagini  
● Împărțiți-vă textul în părți logice clare 
 
Informații personale 

● Numele și prenumele. Scrieți numele în caractere aldine; 
● Data nașterii: zi, lună, an; 
● Adresă: reședința sau adresa principală la care veți primi 
scrisorile cel mai rapid; 
● Numărul de telefon 
● O adresă de e-mail valabilă 

Se pot menționa și starea civilă, numărul și vârsta copiilor, dar nu este 
obligatoriu. 
 
Educație 

● Ultima școală terminată ar trebui să fie prima din listă. 
● Trebuie să oferiți informații despre școlile pe care le-ați 

terminat: perioada de studii, numele instituției de învățământ, 
profesia dobândită. 

● În cazul în care studiați în continuare la școala profesională, 
marcați ce anume studiați (în primul an, în anul al doilea etc.). 

● Puteți scrie, de asemenea, disciplinele suplimentare și 
opționale. 

 
Formare avansată 

● Ultimul curs de formare terminat ar trebui să fie primul pe listă. 
● Trebuie să oferiți informații despre cursurile pe care le-ați 

prezentat mai detaliat. Asigurați-vă că ați marcat următoarele: 
data, numele și durata cursului, numele firmei unde v-ați 
pregătit  

 
Experiență de muncă 

● Ultimul loc de muncă ar trebui să fie primul din listă. 
● Specificați durata experienței de lucru. Nu este nevoie să 

indicați datele exacte ale angajării 
● Scrieți numele firmei pentru care ați lucrat și poziția. 

 
Alte informații 

● competențe lingvistice – marcați-vă competențele 
lingvistice în conformitate cu nivelul de vorbire și scriere. De 
exemplu: limba estonă - limba maternă, rusă - abilități foarte 
bune de vorbire, interpersonală scris, engleză - abilități de bază 
de vorbire, scriere bună 
 

● Abilități de folosire a computerului – enumerați toate 
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programele pe care le puteți utiliza. Dacă doriți, puteți adăuga 
și câteva cuvinte cheie referitoare la nivel, de exemplu: 
intermediar, avansat 

● Carnet de conducere – anul când ați obținut permisul, 
posibilitatea de a utiliza propria mașină 

● Hobby-uri și interese – enumerați toate hobby-urile, specificați 
dacă sunteți membru al vreunui club sau asociații 

● Calități personale – enumerați toate calitățile personale care ar 
putea fi utile în timpul perioadei de angajare 

● Referințe – dacă aveți foști colegi, angajatori sau profesori care 
pot oferi referința, numiți până la trei persoane, inclusiv datele 
de contact ale acestora. De asemenea, trebuie să precizați cine 
este această referință pentru dvs. (coleg, fost angajator, 
profesor) și nu uitați să solicitați fiecărei persoane acordul 
înainte de a le adăuga în CV. 

 
 

Când CV-ul este pregătit, dați-I unui coleg de grupă să-l citească. Nu 
uitați să verificați textul. 

Fiți atenţi la: 

● ortografie; 
● corectitudinea informațiilor  
● format. 

 

2. marcați următoarele enunțuri despre textul de mai sus ca fiind adevărate sau false. 

Enunț  adevărat fals 

Prima data scriu prenumele și apoi numele.   

Nu este necesar să îmi scriu numărul de telefon   

Este obligatoriu să declar starea civilă în CV   

Ultima școală absolvită trebuie menționată prima în listă.   

La secţiunea despre educație este suficient să scriu ce și unde am studiat   

La secţiunea despre experiența de muncă trebuie specificată poziţia pe care am 

ocupat-o 

  

Ordinea în care menționez limbile pe care le cunosc nu este importantă    

Specificarea hobby-urilor oferă mai multe informaţii potențialului angajator   

Nu contează ce limbă și ce format se foloseşte pentru redactarea CV-ului   
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Anexa 6 

Scrie propriul CV conform instrucțiunilor de mai sus. 

Curriculum Vitae 

Informații personale: 

Nume:                        PILLE ERNEK 
Data nașterii:                   17.02.1978 
Adresa:                   Mesilase tee 52-11, 12345 Tallinn 
Nr tel:                               +372 166 5467 (acasă), +372 31 15 570 (mobile) 
E-mail:                      katrin.kask@mail.ee   
  
Educație: 

  
1994 – 1996             Tartu Vocational Education Center, 
                                 Profesie: vânzător 
  
1985 – 1994            Gimnaziul Tallinna 32. (educație de bază) 
  
Formare avansată: 
  
Ian. 2016                Comportament în caz de urgență, G4S, durata 6 h 
Sept. 2014                Curs de contabilitate începători, SA Bilanss, durata 120 h 
Apr. 2013                 vânzări de succes, OÜ Ettevõtlik Koolitaja, durata 16 h 
Sept. 2012                pregătire în vânzări, OÜ Ettevõtlik Koolitaja, durata 16 h 
Apr. – June 2011     pregătire ca secretară, AS Koolitused 
  
Experiență de muncă: 
  
Iulie 2002 –             Viljandi Kaubahall OÜ, vânzător  
Ian. 2016              
 
Mai 2000 –            Kellukese Toidukaubad OÜ, vânzător 
Mai 2002                   
 
Oct. 1997 –           Tarbijate Ühistu Nurmenuku, vânzător 
Apr. 2000                  

 
Competențe lingvistice:        
Estoniană – limbă maternă 
Engleză – înţelegere bună, vorbire bună, nivel intermediar la scris 
Rusă – înţelegere bună, vorbire bună, nivel intermediar la scris 
  
 
Competențe de utilizare a calculatorului:      
Windows 2000, XP (MS Word, Excel, PowerPoint) 
 
Permis de conducere:            
Categoria B- din 1997. pot folosi propria mașină pentru deplasări în interes de serviciu. 
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Interese și hobby-uri:            
grădinărit, sporturi 
  
 
Calităţii personale:  
optimist, prietenos, responsabil 
 
Alte informații: 
Dornic de călătorii de afaceri. 
  
 
Referințe: 
  

1. Kalle Kukk, Viljandi Kaubahall OÜ, 
Manager relaţii cu clienții (șef direct), tel +372 573 6550, +372 51 88 289 

2. Piret Sepp, Kellukese toidukaubad OÜ, 
Manager magazin (șef direct), tel +372 663 6450, +372 51 23 979 

 

 

 

Anexa 7 

Feedback – De ce sunt importante aceste informaţii pentru mine? Cum le pot folosi? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________ 
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Descrierea scenariului: Cum funcţionează motorul? (Estonia) 

Rolul elevilor:  asistent tehnician auto 

Situația: Elevii trebuie să studieze modul în care funcționează motorul atunci când încep munca la 
locul de muncă 

Sarcina elevilor:  

a studia textul despre motorul pe benzină 

a efectua sarcinile legate de text 

a scrie o scrisoare semi-formală profesorului 

Sursa: English for the Students of Automotive Engineering M. Kuning 

Durata  
(min sau ore sau lecții) 

4 ore (4 x 45 min) 

Vârsta elevilor 16 – 20 

Nivelul de învățământ  
al elevilor 

100% educație de bază 

Programul educațional / 
Domeniul de aplicație 

(disciplină sau curriculum) 

Elevi de inginerie auto – tehnicieni auto. 

Eterogenitatea elevilor este capabil să citească și să traducă texte profesionale folosind 
dicționarul, poate scrie scurte texte simple, este în curs de dobândire 
a abilităților profesionale de lucru 

Nivelul lingvistic mediu  
al elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Ce obiective de conținut 
vizează scenariul? 

Poate înțelege principalele idei ale textelor legate de profesia sa; se 

poate exprima folosind propoziții simple și fraze pe tema dată 

referitoare la profesia sa; este capabil să scrie un scurt raport 

utilizând structuri simple de limbă care descriu sarcinile de rutină 

referitoare la locul de muncă în atelier 

Care abilitățile de citit-scris se vor dezvolta? 

Citit: Scris: 

este capabil să citească și să traducă texte 
simple 

înțelege principalele idei ale textelor 
profesionale 

poate scrie scurte texte legate de profesia sa 

este capabil să scrie un scurt text simplu despre 
viața de zi cu zi în cuvintele sale folosind 
dicționarul 

Aspectele specifice urmărite 

http://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/heterogeneity.html
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studiul noii terminologii profesionale 

identificarea informațiilor necesare din text 

lucrul cu textul - împărțirea textului în paragrafe 
și definirea subtitlurilor 
Scrierea unei scrisori semi-formale 
 

Ce strategii se vor aplica/ dezvolta? 

Citit Scris 

Înainte de a citi: 
 
căutarea cuvintelor (Anexa 1) 
text, discuție (Anexa 2) 
traducerea cuvintelor (Anexa 1) 
 
În timpul citirii: 
 
text, căutare de informații din text (căutare de 
cuvinte) (Anexa 2, Anexa 3) 
completarea formularelor cu ajutorul 
informațiilor din text (Anexa 3) 
 
După citire: 
 
subtitlurile fragmentelor (Anexa 3) 
rezumarea textului (Anexa 5) 
 

Înainte de a scrie: 
 
text, scrierea cuvintelor noi (Anexa 2) 
traducerea cuvintelor (Anexa 1, Anexa 2) 
 
În timpul scrisului: 
 
căutarea de cuvinte din text (găsiți și traduceți 
cuvântul dat utilizând textul) (Anexa 1, Anexa 2) 
 
construirea de propoziții cu cuvinte noi (Anexa 
4) 
 
După scriere: 
 
planificarea și redactarea unui proiect (Anexa 5, 
Anexa 6) 
Scrierea unei scrisori semi-formale (Anexa 5) 

Combinarea citit-scrisului: Ce valoare adăugată aduce scenariul?  

Legătura dintre învățarea limbilor străine și studierea terminologiei profesionale are o influență 
pozitivă asupra ambelor. Căutarea de informații din text îi ajută pe elevi să învețe și să rețină 
terminologia nouă mai repede și mai ușor. Vocabularul, lucrul cu textul, realizarea de propoziții cu 
cuvinte noi - toate aceste metode fac posibilă scrierea unei scrisori semi-formale cu privire la tema 
dată cu utilizarea unor noi termeni legați de posturi. Elevii pot înțelege ideile principale ale textelor 
legate de profesia lor, pot să se exprime folosind propoziții simple și fraze pe tema dată referitoare 
la profesia lor, pot scrie un scurt raport folosind structuri simple de limbă care descriu sarcini 
legate de locul de muncă în atelier. 
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Anexa 1 

Traduceți următoarele cuvinte în limba engleză. Puteți lucra cu un partener și puteți să vă verificați 

răspunsurile în perechi sau în grupuri de 3-4 persoane. 

A. Двигатель – 

B. Бензин –  

C. Машина – 

D. Такт –  

E. Цилиндр –  

F. Такт впуска –  

G. Поршень –  

H. Такт сжатия – 

I. Ход поршня вниз –   

J. Продукты горения, отработанные газы –  

K. Коленчатый вал – 

L. Ход поршня вверх –  

M. Клапан –  

N. Колесо –  

O. Рабочий ход –  

P. Коробка переключения передач – 

Q. Искра –  

R. Такт выпуска – 

S. Авиация –  

T. Сжимать –  

  



Integrated Reading and Writing Support in Vocational Education Project (ReWrVET Project) 

________________________________________________________________________________________________ 

ReWrVET project was funded with support from the European Commission under Erasmus+. This document reflects the views only of the author,  

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

Project period: 01 09 2015-31 08 2018. Agreement VG-SPS-RP-15-36-013584.  

P
a

g
e

  
 1

9
7
 

Anexa 2 

Citiți textul cu mare atenție. 

 

Motorul pe benzină 

Cel mai mare număr de mașini utilizează motoare pe benzină. Motorul cu piston în patru timpi necesită patru 

curse ale pistonului pe ciclu. Prima apăsare (admisie) trage amestecul de benzină și aer în cilindru prin supapa 

de admisie. Prima înfundare (compresie) comprimă amestecul. A doua apăsare (ardere și destindere) - 

amestecul comprimat este aprins de scânteie și explodează. Gazele de combustie împing pistonul în jos și 

arborele cotit se rotește. A doua apăsare (evacuare) - gazele arse sunt scoase din cilindru prin supapa de 

evacuare deschisă. Puterea din arborele cotit se transmite apoi prin cutia de viteze la roți. (La o aeronavă, 

arborele cotit este conectat la elice.) Roțile se rotesc înainte datorită mișcării combinate. Roțile se rotesc 

înapoi atunci când șoferul pune mașina în marșarier. 

Anexa 3 

1) Enumerați cei patru timpi ai motorului și menționați poziţia pistonului. 

Poziția motorului: 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

 

2) Împărțiți textul în unităţi logice și dați un titlul fiecărei părţi. Câte părţi ați identificat? 

 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 
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Anexa 4 

Construiți propoziții cu cuvintele din primul exercițiu. Într-o propoziție puteți folosi mai multe cuvinte cheie. 

 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

● …………………………………………………………………………………………... 

Anexa 5 

 

Scrieți o scrisoare tutorelui și explicați prin propriile cuvinte cum funcționează motorul pe benzină. (Cu alte 

cuvinte, trebuie să scrieți o scrisoare pe baza textului pe care l-ați citit.) Trebuie să adăugați, de asemenea, 

câteva lucruri (cel puțin 2) despre motor care nu sunt menționate în text! Aveți un plan care să vă ajute. 

(Anexa 6) 

 

Aici este spaţiu pentru redactarea scrisorii. 

 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

 

Anexa 6 

 

Cum să scriem o scrisoare semi-formală. Plan. 

  

1)      Începe cu următoarele cuvinte: 

Stimate dl. Ionescu,        (dacă știi numele persoanei căreia te adresezi 

 SAU 

Stimate domnule/ doamnă,       (dacă nu știi numele) 
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2)      Introducere: aici trebuie să explici motivul pentru care scrii. Poți folosi următoarea introducere: 

Vă scriu pentru a ... 

3)      Corpul scrisorii: aici urmează conceptul de bază al scrisorii. Puteți să o împărțiți în mai multe 

paragrafe pentru a exprima gânduri diferite. Utilizați expresii de tipul celor de mai jos pentru a combina 

propozițiile într-un text semnificativ: 

- În primul rând, în al doilea rând, în al treilea rând 

- In plus 

- În plus 

- Mai mult 

- Pentru că 

- De exemplu 

- Prin urmare, 

- Cu toate acestea 

- Pe de o parte, pe de altă parte 

- In cele din urma 

- În concluzie 

- În ansamblu 

4)      Concluzie. Aici concluzionați și încheiați. Puteți termina astfel: 

Vă mulțumesc pentru atenţia acordată. 

Aștept cu interes răspunsul dumneavoastră. 

5)      Pentru a încheia scrisoarea: 

Cu deosebită considerație,                      SAU                      Cu cele mai bune urări, 

Numele           
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Descrierea scenariului: Instrucțiuni pentru protecţia muncii în profesiile din domeniul 

prelucrării metalelor - operator mașină de frezat și strung (Estonia) 

Rolul elevilor: redactați regulile de protecţia muncii. 

Situația: Șeful firmei unde lucrați vă solicită să scrieți un text simplu cu reguli de protecţia muncii 
pentru ucenicii din firmă. El vă oferă un text cu titlul: Siguranța la locul de muncă, de unde puteți 
obține cele mai importante informaţii. 

Sarcina elevilor:  

● studiul regulilor de protecţia muncii și caracteristicile măsurilor de siguranță în atelier 

● efectuarea sarcinilor legate de protecţia muncii 

● redactarea unui text scurt cu regulile de protecţia muncii 

Sursa: http://www.technologystudent.com 

 

Durata  
(min sau ore sau lecții) 

4 ore (4 x 45 min) 

Vârsta elevilor 16 – 20 

Nivelul de învățământ  
al elevilor 

100% educație de bază 

Programul educațional / 
Domeniul de aplicație 

(disciplină sau curriculum) 

Operatori mașina de prelucrare a metalelor (operatori de frezare și 
operatori de strungărie) 

Eterogenitatea elevilor este capabil să citească și să traducă texte profesionale folosind 
dicționarul, poate scrie scurte texte simple, este în curs de dobândire 
a abilităților profesionale de lucru 

Nivelul lingvistic mediu  
al elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Ce obiective de conținut 
vizează scenariul?  

înțelege expresiile uzuale în legătură cu regulile de protecţia muncii 

din atelier; este capabil să comunice în privinţa unor sarcini simple și 

de rutină privind siguranța în atelier; se poate exprima în scris 

utilizând propoziții simple pe tema dată 

Care abilitățile de citit-scris se vor dezvolta? 

este capabil să citească și să traducă texte simple 

înțelege principalele idei ale textelor profesionale 

poate scrie scurte texte legate de profesia sa 

este capabil să scrie un scurt rezumat al unui text simplu despre viața de zi cu zi, în propriile sale 

http://www.technologystudent.com/
http://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/heterogeneity.html
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cuvinte folosind dicționarul 

Citit: Scris: 

studiul noului vocabular legat de loc de muncă 

dezvoltarea capacității de a înțelege cuvintele 
necunoscute din context 

învață cum să scrie un rezumat al unui text 
referitor la profesia sa folosind un vocabular 
profesional adecvat 

Aspectele specifice urmărite 

înțelegerea textului  
capacitatea de a găsi informațiile din text 
cunoştinţe despre cum este structurat un text 
cu instrucțiuni 

realizează propoziții cu noile cuvinte 
capacitatea de a lucra cu un dicționar 
Scrierea unui rezumat al textului 
Scrierea unui scurt text de instruire 

Care strategii se vor dezvolta / aplica? 

Citit Scris 

Înainte de a citi: 
brainstorming (Anexa 3) 
text, discuție (Anexa 1) 
descrierea imaginilor (Anexa 1, Anexa 2) 
 
În timpul citirii: 
text, căutarea de informații din text (căutare de 
cuvinte) (Anexa 1, Anexa 2, Anexa 4) 
completarea tabelului utilizând informațiile din 
text (Anexa 1, Anexa 2) 
 
După citire: 
rezumat text (Anexa 5, Anexa 6) 
adăugare propriile reguli de siguranță ale 
elevului, pe lângă cele date (Anexa 5) 

Înainte de a scrie: 
text, scriere cuvinte noi (Anexa 1) 
compararea a două imagini (Anexa 1, Anexa 2) 
 
În timpul scrierii: 
căutarea de cuvinte din text (găsiți și traduceți 
cuvântul dat utilizând textul) (Anexa 1, Anexa 4) 
realizarea de propoziții cu cuvinte noi (Anexa 4) 
 
După scriere: 
lucru cu dicționarul (găsiți semnificația 
cuvintelor noi în dicționar) (Anexa 4) 
Scriere rezumat (Anexa 5, Anexa 6) 
scriere text cu instrucțiuni pentru protecţia 
muncii 

Combinarea citit-scrisului: Ce valoare adăugată aduce scenariul?  

Dezvoltă atât competențe lingvistice în general, cât și terminologie profesională. Legătura dintre 
vocabularul de muncă și învățarea limbilor străine are un efect benefic asupra dezvoltării 
deprinderilor de comunicare ale elevilor. Lucrul cu noul text într-un mod atât de detaliat ajută la 
scrierea unui text nou în cele din urmă. Brainstorming, descrierea imaginilor, traducerea cuvintelor 
din text, găsirea sensurilor în dicționar - toate acestea susțin dezvoltarea abilităților și 
cunoștințelor elevilor. Elevii pot înțelege expresiile utilizate frecvent în legătură cu regulile de 
siguranță din atelier, pot comunica în sarcini simple și de rutină privind siguranța în atelier, se pot 
exprima în scris folosind propoziții simple pe tema dată. 
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Anexa 1 
 

Citiți textul cu multă atenție. Subliniați cuvintele pe care nu le cunoașteți și traduceți-le folosind un 
dicționar. 

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ 

 

  
Înainte de a putea folosi utilaje și 
mașini sau de a încerca lucrări 
practice într-un atelier, trebuie 
să înțelegeți regulile de bază 
privind protecţia muncii. Aceste 
reguli vă vor ajuta să fiți în 
siguranța în atelier. 
Safe Ed (stânga) întotdeauna se 
gândește să lucreze în siguranță. 
Pe de altă parte, Ed Handyman 
(dreapta) nu se gândeşte la 
siguranță. Nu numai el este în 
pericol de accidentare, dar și cei 
care lucrează în apropierea lui. 
Ar putea avea un accident din 
cauza comportamentului său 
nesăbuit. 

 

       
 

Citiți cu atenție regulile de siguranță. Dacă le înțelegeți pe deplin, ar trebui să puteți lucra în 
siguranță într-un atelier. Nu fiți ca Ed The Handyman! 
 
 

 

1. Ascultă întotdeauna cu atenție profesorul și urmează-i instrucțiunile. 

2. Nu alerga în atelier, ai putea să cauzezi un accident. 

3. Știi unde sunt poziționate butoanele de oprire de urgență în atelier. Dacă observi un accident de 
cealaltă parte a atelierului, poți folosi butonul de oprire de urgență pentru a opri toate alimentările 
electrice în mașini. 

4. Este obligatoriu să ai ochelarii de protecție și protecția auditivă. Elevii care poartă ochelari trebuie 
să fie conștienți de faptul că aceștia sunt doar rezistenți la impact, dar se pot sparge. 

5. Poartă pantofi rezistenți. Pantofii de sport nu sunt adecvați. În atelier trebuie să porți cizme de 
siguranță sau încălțăminte închisă și nu există excepții de la această regulă. 

6. Îmbrăcămintea trebuie să fie închisă (cu fermoar, cu nasturi). Parul lung trebuie acoperit. De 
asemenea, se dau jos inelele și bijuteriile înainte de a folosi mașina, ele pot reprezenta un pericol. 
Se poartă întotdeauna șorț, deoarece vă va proteja hainele de pete. 

7. Nu aduceți pungi într-un atelier, deoarece oamenii pot călca pe ele. 

8. Când învățați cum să utilizați o mașină, ascultați foarte atent toate instrucțiunile date de către 
profesor. Puneți întrebări, mai ales dacă nu înțelegeți pe deplin. 

9. Nu utilizați o mașină dacă nu vi s-a arătat de către profesor cum să o utilizați în siguranță. 

10. Fiți întotdeauna răbdători, nu vă grăbiți niciodată în atelier. 
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11. Nu vă apropiați de mașinile care se mișcă / se rotesc. 

12. Folosiți instrumentele manual cu grijă, cu ambele mâini protejate departe de lame/ muchii 
ascuțite. 
14. Raportați prompt orice problemă care apare la mașini/ echipamente. 

Sursă text și imagini: http://www.technologystudent.com/health1/safetyr1.htm 

 

Anexa 2 

Lucrul cu textul. Exerciții 

I. Uită-te la imaginile cu Safe Ed și Ed the Handyman și compară-le. Ce e în neregulă cu Ed 

the Handyman? Enumerați toate pericolele de siguranță pe care le găsiți. Puteți discuta 

în perechi sau grupuri de 3-4 persoane. 

 

● ............................................................................................................................... 

● ............................................................................................................................... 

● ............................................................................................................................... 

● ............................................................................................................................... 

● ............................................................................................................................... 

● ............................................................................................................................... 

 

 

 

II. Completați tabelul de mai jos care enumeră toate hainele de siguranță care trebuie 

purtate atunci când lucrați în atelier și scrieți-le funcțiile. Ar trebui să vă consultați cu un 

partener și să vă verificați răspunsurile în perechi sau în grupuri de 3-4 persoane. 

 

Îmbrăcăminte de protecţie Funcție 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.technologystudent.com/health1/safetyr1.htm
http://www.technologystudent.com/health1/safetyr1.htm
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ACCIDENT 

 

Anexa 3 

Ce poate cauza un accident în atelier? Scrieți cât mai multe cauze posibil. Puteți discuta în perechi 

sau grupuri de 3-4 persoane. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anexa 4 

Traduceți următoarele cuvinte în limba engleză, găsiți semnificațiile lor în dicționar și realizați 

propoziții folosind cuvintele. După ce ați terminat traducerea cuvintelor, schimbați foile cu 

partenerul și verificați dacă a făcut exercițiul corect. 

 

1. Мастерская –  

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

2. Несчастный случай – 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

3. Станок – 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

4. Резец –  

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

5. Металлическая стружка –  

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

6. Докладывать – 

............................................................................................................................... 
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............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

7. Инструкция, указания –  

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

8. Безопасность – 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

9. Нарушение техники безопасности – 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

10. Оборудование – 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

 

Anexa 5 

 

Scrieți un scurt rezumat al textului și enumerați regulile de protecţia muncii pe care le considerați 

importante. De asemenea, răspundeți la următoarele întrebări: 

 

Care regulă de protecţia muncii este, după tine, cea mai importantă dintre toate? Adaugă cel puțin 

o regulă proprie! 

 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

 

Anexa 6 

Cum se scrie un rezumat al unui text. Plan. 

  

1)      Introducere: aici începe rezumatul. Puteți începe astfel: 
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În lucrarea mea voi scrie despre regulile de siguranță pe care trebuie să le respectăm 

atunci când lucrăm în atelier.  

2)      Cuprinsul: aici este conceptul cheie al textului. Ar trebui să descrii toate regulile de 

siguranță pe care crezi că este important să le urmați atunci când lucrați în atelier. Utilizați 

expresiile de mai jos pentru a compune un text adecvat, cum ar fi: 

- Pe de o parte, pe de altă parte 

- În primul rând, în al doilea rând, în al treilea rând 

- În plus 

- In plus 

- Pentru că 

- De exemplu, de exemplu 

- Mai mult 

- Cu toate acestea 

- Prin urmare, 

- În ansamblu 

- In cele din urma 

- În concluzie  

3)      Concluzie. Aici rezumați textul și îl încheiați.  
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Descrierea scenariului: Achiziționarea mașinii de vis (Estonia) 

Rolul elevilor: un potențial cumpărător de mașini  
Situatia: Un elev vrea să cumpere mașina la care visează de multă vreme. El studiază anunțurile  
privind vânzările de automobile și compară unele oferte. Apoi scrie unui magazin de  
mașini cu privire la cumpărarea mașinii. 
Sarcina elevilor. elevii studiază anunțurile referitoare la vânzările de mașini. Citesc textul despre 
accesoriile mașinii. Apoi scriu scrisoare. 
Sursa: Achiziționarea și vânzarea de anunțuri de autoturisme luate de pe internet, RSGAE 

Durata  
(min sau ore sau lecții) 

3 lecții (3 x 45 min) 

Vârsta elevilor 16-22 

Nivelul de învățământ  
al elevilor 

100% educație de bază 

Programul educațional / 
Domeniul de aplicație 

(disciplină sau curriculum) 

Mecanic auto 

Eterogenitatea elevilor  este capabil să citească și să traducă texte profesionale folosind 
dicționarul, poate scrie scurte texte simple, este în curs de dobândire a 
abilităților profesionale de lucru 

Nivelul lingvistic mediu  
al elevilor (CEFR) 

A1   A2   B1   B2   C1   C2  

Ce obiective de conținut 
vizează scenariul? 

Înțelege vocabularul profesional, 

Înțelege textul citit, 

Este capabil să scrie un rezumat al textului citit 

Care abilitățile de citit-scris se vor dezvolta? 

Pot înțelege ideea principală și câteva detalii ale textelor scurte de viață de zi cu zi (de ex.  

reclame). 

Pot găsi informațiile din text pe subiectul cunoscut. 

Pot înțelege semnificația cuvintelor necunoscute din context. 

Sunt capabili să scrie un text scurt (de ex. o scrisoare) despre viața de zi cu zi. 

Citit:  Scris: 

Identificarea și înțelegerea ideii principale a 
textelor mai lungi; identificarea informațiilor 
specifice referitoare la un subiect important și 
familiar din text. 

Utilizarea strategiilor și materialelor adecvate 

Scrierea unei scrisori pe un subiect familiar, 
unde prezintă informaţii preluate din textul 
citit. 
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pentru ajutor. 

Aspectele specifice urmărite 

Înțelegerea ideii principale a textului și căutarea 
unor informații specifice 

Abilitatea de a scrie o scrisoare (o cerere) pe 
baza de informații găsite și adresare de 
întrebări pe tema dată 

Ce strategii se vor aplica/ dezvolta? 

Citit Scris 

Înainte de citire 

Anunțuri, brainstorming (Anexa 1) 

Accesorii într-o mașină, înțelegerea întregului text 
în funcție de context, sublinierea cuvintelor pe 
care le cunoașteți, studierea unui text pe care îl 
înțelegeți și înţelegerea din context (Anexa 3) 

În timpul citirii 

Căutare de informaţii necesare din text și 
completare tabel (Anexa 1) 

Realizarea unui ciorchine utilizând informațiile 
preluate din textul citit (Anexa 3) 

După citire 

Folosind notițele, compararea a două mașini pe 
baza informațiilor colectate (Anexa 2) 

Sintetizarea rezultatelor, enumerarea accesoriilor 
dorite și formularea de argumente (Anexa 3) 

Înainte de scriere 

Copiați cuvinte, scrieți cuvinte necunoscute 

(Anexa 1) 

Învățarea experienţială, revizuirea gramaticii 
(Anexa 1) 

Studierea unui exemplu de scrisoare  

(Anexa 4) 

În timpul scrierii 

Copiere informații preluate din text (Anexa 1) 

Scrierea unei scrisori pe baza informațiilor 
colectate (Anexa 4) 

După scriere 

Potrivirea cuvintelor, completare tabel  

(Anexa 2) 

Reflecție (Anexa 5) 

Combinarea citit-scrisului: Ce valoare adăugată aduce scenariul? 

Informațiile preluate din text și din tabel sunt strâns legate de textul pe care elevii trebuie să-l scrie. 
Vocabularul profesional din text îi ajută să-și creeze propriile texte la final. Elevii înțeleg vocabularul 
profesional, înțeleg textul citit, pot scrie un rezumat al textului citit. 

 

Anexa 1 

● Brainstorming - unde puteți găsi anunțuri de vânzare de mașini? 

● După ce criterii sunt clasificate anunțurile? 

● Ce anunțuri ați citit? 

● Ce informații conțin anunțurile? 

Căutarea de informații în timpul citirii: în funcție de numărul de elevi, se alege o mașină pentru 

un anumit criteriu. 

„Găsiți cele mai puternice, cele mai rapide, cele mai economice (consumul de combustibil), cele mai 
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spațioase, cele mai ieftine și cele mai scumpe mașini din anunțuri".  

Învățarea experienţială. Profesorul explică. Recapitulați gradele de comparare a adjectivelor - forme 

comparative și superlative. Revedeți excepțiile. 

● Completați tabelul pe baza textului (publicitate), scrieți informațiile despre o mașină de 

vânzare în coloana a doua.. 

model   

tip   

Putere   

combustibil   

Kilometric parcurși   

culoare   

preț   

 

Anexa 2 

Compararea. Puneți cuvintele în paranteze în formă comparativă și comparați două mașini pe baza 

criteriilor date. Care mașină este mai bună după părerea ta și de ce? (muncă în perechi) 

 

(Puternică)______________ mașină este ___________________  deoarece puterea motorului 

 său este  

_____________ dar ________________ puterea motorului este ____________ . 

(Mare)_______________consum de combustibil este _________________ deoarece  

_____________________________________________________________________________ . 

(Scăzut)_______________ kilometraj este _________________ , dar 

_____________________________________________________________________________ . 

(Frumos)______________culoare este _________________ deoarece _______________.  

Îmi place culoarea deoarece 

__________________________________________________________________. 

(Scăzut)___________________preț este  _____________________,(scump)  

_________________costuri  _______________________ . 
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ACCESORII AUTO 

Anexa 3 

● Citiți textul „Accesorii auto" și subliniați cuvintele pe care le cunoașteți, studiați partea 

subliniată a textului și încercați să înțelegeți cuvintele din context. 

Accesorii auto 

           Există o mulțime de accesorii auto. Unele dintre cele mai frecvente sunt prezentate 

aici. Este important să cunoașteți numele pieselor auto și diferitele funcții. Unele dintre cele 

mai populare activități de tuning auto sunt instalarea sistemelor de evacuare și a scaunelor 

de curse. În plus, una dintre cele mai populare activități de tuning auto este instalarea 

jantelor din aliaj cu anvelope late. Aveți nevoie de un sistem de sunet pentru a asculta 

muzică. În unele mașini, sunt integrate un sistem de navigație și un dispozitiv hands-free 

pentru mobil. De asemenea, puteți pune faruri Xenon mult mai strălucitoare decât lămpile 

cu halogen. În plus, pot fi instalate lămpi de funcționare în timpul zilei pentru a îmbunătăți 

aspectul și vizibilitatea vehiculului în trafic. Pentru a atașa o remorcă, trebuie să instalați un 

cârlig de remorcare. Pentru a transporta biciclete, trebuie să utilizați un sistem de bare 

transversale. În timpul iernii, mașina poate fi preîncălzită. Scaunele încălzite sunt, de 

asemenea, foarte confortabile în vreme rece. 

 

Citiți textul „Accesorii auto" și creați un ciorchine care conține accesoriile dintr-o mașină, 

puteți adăuga și câteva cuvinte care nu sunt menționate în text. 

Un elev construieşte ciorchinele pe tablă, iar ceilalți vor adăuga cuvintele pe care nu le-a 

scris primul elev. 

 

 

 

 

Anexa 4 

Imaginați-vă că doriți să cumpărați o mașină. Scrieți o scrisoare unei firme care se ocupă cu vânzare 

de mașini în care descrieți: 

- ce mașină doriți să cumpărați (model de mașină, tip de caroserie, culoare, combustibil, putere, 

kilometraj); 

- ce accesorii doriți să aveți în mașină, 

- puneți câteva întrebări referitoare la condițiile de cumpărare a autoturismelor și la modalitatea de 

plată, 

- nu uitați să notați informațiile personale (nu este obligatoriu să fie reale). Lungimea scrisorii va fi 

de aproximativ 50-100 de cuvinte. 
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                            Stimate_____________________! 
 
       Vă scriu pentru că doresc să cumpăr o mașină. Aș vrea o mașină 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
     Aș dori să am câteva accesorii în mașină. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
     Am câteva întrebări. Aș dori să știu dacă 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
În așteptarea răspunsului dvs. 
    
   Cu considerație,  
______________________ 
    Datele mele de contact sunt: 
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

 

Anexa 5 

Completați/ terminați propozițiile: 

       În ceea ce mă priveşte, cel mai important lucru când cumpăr o mașină este 
______________________ (care?) 

deoarece__________________________________________________________________ 

 

Reflecție: Care este aspectul esenţial al acestui exercițiu? 
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 Capitolul 6. Ateliere pentru profesori „ Abordarea integrată a citit-scrisului în 

formarea profesională" 

 

Introducere 

Care este scopul “atelierului pentru profesori”? 

Pentru a transmite cadrelor didactice conceptul de învățare bazat pe scenarii, este necesar să le familiarizăm 

într-un mod structurat cu componentele conceptului. Pe parcursul proiectului au fost organizate  ateliere de 

lucru pentru profesori. Principalele componente și experiențe realizate cu ocazia unor astfel de ateliere sunt 

documentate în acest capitol. 

Cine ar putea beneficia de „atelierul pentru profesori”? 

Atelierele pentru profesori direcționează în mod direct și explicit activitatea profesională a cadrelor didactice 

prin prezentarea curriculumului unui curs de formare pentru cadrele didactice în activitate, care are ca scop 

sprijinirea cadrelor didactice pentru a înțelege fundamentele teoretice și implicațiile practice ale modelului 

propus, precum și pregătirea pentru utilizarea setului de instrumente produse în cadrul proiectului. 

Cum se corelează „atelierul pentru profesori” cu celelalte produse intelectuale ale 

proiectului? 

În cadrul proiectului s-au realizat șase produse intelectuale (nr. 2-7; a se vedea figura 1, pagina următoare). 
Dintre acestea, produsul nr. 6 este dedicat direct și explicit dezvoltării profesionale a cadrelor didactice prin 
prezentarea curriculumului unui curs de formare continuă, care are ca scop sprijinirea profesorilor în a stăpâni 
fundamentele teoretice și implicațiile practice ale modelului propus, precum și pentru a utiliza cât mai eficace 
setul de instrumente realizate în cadrul proiectului. Celelalte rezultate ale proiectului susțin și ele dezvoltarea 
profesională a profesorilor în acest domeniu. 
 

Comentarii 

Fără îndoială, abilitățile de citit-scris sunt importante pentru o bună educație și pentru accesarea unui loc de 
muncă decent pe piața muncii, dar și pentru participarea deplină ca cetățean activ într-o societate 
democratică, în viața culturală, în învățarea de-a lungul vieții într-o lume globalizată. Cu toate acestea, 
abilitățile de citit-scris nu sunt importante doar pentru bunăstarea persoanei. „Literația este fundamentală 
pentru dezvoltarea umană. Ea ne permite să trăim o viață plină și semnificativă și să contribuim la îmbogățirea 
comunităților noastre." (ELINET, 2016, p. 4). Abilitățile de literație scăzute împiedică dezvoltarea economică a 
unei țări. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică măsoară abilitățile de literație într-o abordare 
comparativă între țări și le utilizează ca indicatori ai șanselor de dezvoltare economică a unei țări. 
 
Școlile și profesorii au un rol esențial în echiparea elevilor cu abilități adecvate de citire și scriere. În mod 
tradițional, dezvoltarea abilităților de citit-scris a fost considerată o activitate a profesorilor din aria curriculară 
limbă și comunicare. În ultimul timp, însă, s-a constatat că profesorii de toate disciplinele joacă un rol 
important în acest sens (EU High Level Group of Experts on Literacy, 2012). Ei trebuie să găsească modalitățile 
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cele mai eficiente de a facilita dezvoltarea competențelor de literație, în timp ce predau disciplina, inclusiv 
pentru a pregăti elevii pentru a învăța independent pe tot parcursul vieții. Pentru a face acest lucru, profesorii 
înșiși trebuie să stăpânească instrumentele cele mai eficiente pentru a îmbunătăți abilitățile de citit-scris ale 
elevilor.  
 
Partenerii proiectului Integrated Reading and Writing Support in Vocational Education au elaborat un model 
original și un set de instrumente pentru profesori pentru dezvoltarea integrată a competențelor de citit-scris în 
formarea profesională. Modelul se axează pe o abordare bazată pe scenarii pentru facilitarea învățării, 
orientată spre rezolvarea unor sarcini din viața reală prin utilizarea competențelor de literație. În acest 
context, citirea și scrierea devin instrumentele pentru găsirea unei soluții satisfăcătoare la o problem 
autentică.  

 

Despre ce este vorba în această secțiune? 

Această secțiune va oferi răspunsuri la următoarele întrebări: 

- Cine sunt cursanții vizați ai programului de formare? 

- Care sunt obiectivele programului? 

- Care este structura programului? 

- Ce dorim să știe, să poată face etc. cursanții la sfârșitul programului de formare (cu alte cuvinte, care 

sunt rezultatele vizate ale învățării)? 

- Ce concepte-cheie va pune în discuție programul (unități, teme)? 

- Ce abordări și resurse oferă programul pentru a facilita învățarea (strategii, metode, activități, 

materiale, propuneri de alocare a timpului)? 

- Cum se monitorizează și evaluează progresul cursanților pe parcursul atelierului? 

Notă: În mod ideal, atelierul de formare ar trebui să fie un eveniment de dezvoltare profesională pe timp de 

școală. Toți profesorii - indiferent de disciplina pe care o predau - ar trebui să participe, deoarece acesta ar 

putea fi un efort colectiv de îmbunătățire a nivelului de literație al elevilor. Deși la început este greu de înțeles 

cum poți contribui ca individ, în timp ce participă la curs, comunitatea profesorilor poate atribui roluri fiecărui 

profesor în vederea sprijinirii aceastei inițiative colective. 

 

Grupul țintă – cursanții vizați  

Acest program de formare este destinat profesorilor din educație și formare profesională. Grupul de cursanți 
poate include profesori din acest segment al sistemului de învățământ (VET) aparținând unei singure instituții / 
școli sau din mai multe. În primul caz, când toți profesorii dintr-o școală VET participă la formare, impactul 
acesteia ar trebui să fie mai semnificativ, mai vizibil. 
 
Fiecare furnizor de programe de formare continuă a cadrelor didactice ar trebui să-și dezvolte propria 
strategie de recrutare a participanților. Recrutarea / înscrierea poate fi efectuată de către furnizorul de 
formare în parteneriat cu școlile VET sau cu autoritățile educaționale locale / regionale, deoarece aceste 
autorități ar putea ajuta la monitorizarea progresului cursanților mai ales după perioada de livrare a 
programului de formare. Cursanții ar trebui să se angajeze să participe la întregul program de formare (la toate 
atelierele) sau la module specifice (modulul 2 și modulul 3 - pentru profesorii care sunt capabili să planifice și 
să implementeze lecții bazate pe scenarii/ învățare situațională, sau modulul 1 și modulul 3 – pentru profesorii 
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care sunt deja capabili să planifice și să implementeze lecții în care folosesc strategii de citit-scris). În cel de-al 
doilea caz, cursanții trebuie să se angajeze să parcurgă modulele vizate în întregime. 
 

Notă: Organizați ateliere de formare ținând cont de cunoștințele profesorilor participanți cu privire la metoda 

de învățare bazată pe scenarii și strategiile de citire și scriere. Poate fi util să se clarifice în prealabil, de ex. prin 

e-mail, cunoștințele anterioare și așteptările participanților.  

Chiar dacă atelierul de formare nu este destinat profesorilor de limbă și literatură, ar fi util ca aceștia să 

participe  la curs deoarece pot ajuta profesorii de alte discipline să înțeleagă conceptele legate de literație. Cu 

cât grupul de participanți este mai diversificat, cu atât cresc șansele de a învăța unul de la celălalt - din 

diferitele idei de implementare. 

Obiectivele și structura atelierelor  

Atelierele urmăresc: 
- să pregătească profesorii să proiecteze și să implementeze lecții bazate pe scenarii care integrează 

strategiile de citit-scris; 
- să sprijine cadrele didactice pentru a reflecta asupra integrării abilităților de citit-scris în formarea 

profesională; 
- să pregătească profesorii pentru promovarea dezvoltării integrate a competențelor de literație în 

învățământul tehnic-profesional. 
 
Pe baza experienței acumulate și a feedback-ului primit de la participanții la ateliere (un atelier internațional în 
Germania, ateliere de lucru în țări partenere), s-a elaborat o propunere de ateliere ce include trei module de 
formare: 
 

- Modulul 1 - Abordarea bazată pe scenarii 

Obiective: 

o Definirea învățării situaționale și a scenariilor (în contextul predării-învățării) 

o Enunțarea principiilor învățării situaționale 

o Analiza scenariilor cu referire la criteriile de construire a scenariilor 

o Crearea de scenarii adecvate pentru disciplina pe care fiecare participant o predă 

 

- Modulul 2 - Strategii de abordare a textelor 

Obiective: 

o Descrierea strategiilor / activităților de învățare aplicabile înainte, în timpul și / sau după citire 

o Descrierea strategiilor / activităților de învățare aplicabile înainte de, în timpul și / sau după 

scriere 

o Analizarea relevanței strategiilor de citit-scris utilizate în lecții 

o Crearea și implementarea planurilor de lecție în care strategiile de citit-scris sunt folosite 

pentru atingerea scopurilor lecției 

o Reflecție asupra implementării activităților de citit-scris în lecție 
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- Modulul 3 – Sprijin pentru integrarea citit-scrisului în formarea profesională 

Obiective: 

o Descrierea cadrului integrat de citit-scris în formarea profesională 

o Analiza scenariilor VET care integrează strategiile de citit-scris 

o Crearea scenariilor VET care integrează strategiile de citit-scris 

o Reflecție asupra implementării scenariilor cursanților care integrează strategii de citit-scris. 

 

Notă: Dacă aveți în grup profesorii cu experiență în ceea ce privește metoda de învățare bazată pe scenarii, 

permiteți-le să vă împărtășească experiențele lor - avantajele și dezavantajele utilizării metodei. 

Deși profesorii din învățământul profesional (VET) tind să creadă că stăpânesc diverse strategii de citire și 

scriere, abia când încearcă să proiecteze o lecție care include activități de citit și / sau scris atent planificate, își 

dau seama cât de greu este să dezvolți cititori și scriitori strategici și că au nevoie de foarte mult sprijin și 

practică pentru aplicarea strategiilor de citire și scriere. Atelierul de formare propus de noi poate crea cadrul 

potrivit care să ofere acest sprijin și practică. 

În funcție de contextul atelierului de formare, aveți grijă să nu supraîncărcați programul. 

 

Rezultatele vizate ale învățării 

La sfârșitul cursului, participanții vor fi capabili: 

- să proiecteze și să implementeze lecții bazate pe scenarii care să integreze strategiile de citit-scris; 

- să reflecteze asupra implementării lecțiilor bazate pe scenarii care integrează strategiile de citit-scris; 

- să argumenteze în favoarea utilizării strategiilor de citit-scris în lecțiile VET. 

Un efect măsurabil va fi îmbogățirea setului de strategii și metode folosite de profesori pentru facilitarea 

învățării. 

 

 
 

Metodologie 

În ceea ce privește metodologia de formare aplicată, atelierele ar trebui să includă lecții demonstrative, la care 
profesorii participă purtând două „pălării". În primul rând, participă la activități ca persoane care învață (elevi), 
ceea ce le oferă ocazia de a experimenta direct diferite forme de discuții care rezultă din scenarii (predare 
bazată pe scenarii). În acest rol, profesorii câștigă experiență directă în utilizarea strategiilor active de citit-scris 
și discuții, construite în jurul unor scenarii. Apoi, cursanții acționează ca profesori și reflectează asupra propriei 
experiențe recente de învățare, analizează lecțiile pe care le-au experimentat bazându-se pe cunoștințele și 
expertiza lor profesională pedagogică. După fiecare lecție demonstrativă, are loc o discuție detaliată a lecției 
parcurse. Lecțiile demonstrative sunt urmate de sesiuni de dezbatere pentru a discuta lecția din perspectiva 
aspectele teoretice ale strategiilor de predare-învățare. Acest lucru este urmat de un moment de exersare 
ghidată, în care profesorii proiectează împreună modul de utilizare a diverselor strategii și tehnici în munca lor 
de zi cu zi, beneficiind de sprijinul și feedback-ul grupului de cursanți. Când se reîntorc la următorul atelier, 
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încep prin a-și împărtăși experiențele din clasă, exemplificând cu produse ale activităților de învățare parcurse 
de elevii lor, reflectând la modul în care lecțiile s-au desfășurat și la cele observate în reacția elevilor ca urmare 
a noilor abordări ale învățării. 
 
Strategiile utilizate în cadrul atelierelor ar trebui să fie participative, implicând activ participanții în înțelegerea 
aprofundată a conceptelor, exersarea și dezvoltarea abilităților de predare prin integrarea abordării ReWrVET 
în munca lor zilnică. 
 
Recomandăm echilibrarea atentă a activităților individuale, în 
perechi, în grupuri mici și în grupuri mari. Unele activități (cum ar fi 
implementarea la clasă, reflecția) se vor realiza în mod individual, în 
timp ce altele, în perechi, în principal pentru a sprijini cursanții să-și 
clarifice gândurile, discutând cu un alt cursant înainte de a împărtăși 
idei cu grupul mare. Activitățile de grup se vor desfășura în grupuri de 
câte 3-5 persoane. Activitățile frontale vor fi folosite pentru 
prezentări realizate de formatori și tot în acest format vor fi discutate 

lecțiile demonstrative, se vor oferi clarificări referitoare la sarcinile 
de lucru și la diferite concept, precum și se va facilita prezentarea 
produselor rezultate în cadrul atelierului. 
 
Facilitatorii formării vor asigura diverse forme de sprijin, inclusiv prin oferirea unor scenarii model care 
integrează strategii de citit-scris, în funcție de nevoi. 

Materiale și resurse 

Produsele intelectuale O2, O4, O5 ale proiectului ReWrVET sunt 

resurse utile pentru dezvoltarea materialelor de curs. Vor fi furnizate 

prezentări video, manuale, fișe de lucru, produse model (scenariu 

model, planuri de lecție). Participanții vor fi încurajați să păstreze fișele 

de lucru pentru scopuri de reflecție și autoevaluare.  

Locația ar trebui să aibă mobilier care să permită diferite aranjamente: 

pentru munca în grup, ar trebui să existe o masă pentru fiecare grup în 

jurul căreia să se așeze și să discute sau să scrie. Pentru munca în 

perechi și în grup mic, este preferabil ca persoanele să stea față în față 

și la o anumită distanță de o altă pereche / grup, astfel încât discuțiile 

paralele să nu interfereze. 

Pentru prezentările video și PowerPoint, ar trebui să existe echipament 

adecvat (proiector, ecran). 

Numărul orelor de formare ar trebui să fie suficient pentru ca fiecare 

cursant să atingă obiectivele formării și rezultatele vizate. Având în 

vedere specificul muncii în diferite țări și organizații, precum și numeroși factori contextuali, cunoștințele de 

bază ale cursanților în domeniu, reglementările legale legate de certificarea și acreditarea cursului de formare 

continuă a cadrelor didactice etc., fiecare furnizor de formare continuă a cadrelor didactice poate decide 

numărul de ore alocate acestui program de formare. 

Sesiunea de elaborare a scenariilor în cadrul 
Atelierului Internațional pentru profesori, 

13 octombrie 2016, Speyer, Germania 
 

Sesiunea de elaborare a scenariilor în cadrul 
Atelierului Internațional pentru profesori, 

13 octombrie 2016, Speyer, Germania 
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Este posibil să se livreze programul de formare în regim blended learning - desigur, în acest caz, furnizorii de 

formare vor trebui să planifice cu atenție activitățile de formare online și față în față, să decidă pe platforma 

de e-learning de utilizat și să se asigure că participanții știu cum să folosească platforma de e-learning etc. 

 

Evaluare 

Evaluarea se va face prin observarea directă a cursanților, prin discuții individuale, prin evaluarea grupului și / 

sau a produselor individuale rezultate din atelier și prin autoevaluarea ghidată pe baza reflecției. Evaluarea 

sumativă a progresului cursanților se va realiza prin portofoliile cursanților și prin utilizarea unui set de 

descriptori de performanță. Descriptorii ar trebui structurați pe trei niveluri diferite de performanță (modest, 

mediu și avansat) pentru fiecare rezultat al învățării. Descriptorii vizează facilitarea învățării auto-dirijate a 

cursanților. Prin urmare, ele ar trebui introduse în sesiunile de început și revizitate și discutate ori de câte ori 

este necesar. 

Pentru a evalua impactul formării, ar trebui folosite instrumentele de evaluare IO3: chestionarul elevilor 

înainte de începerea formării și patru luni de la terminarea formării, precum și ancheta cadrelor didactice 

înainte de începerea formării, interviuri de grup cu profesori la sfârșitul formării și interviurile de grup cu 

profesorii la patru luni de la încheierea formării. 

Pe lângă evaluarea progresului cursanților, furnizorii de programe vor solicita, de asemenea, feedback privind 

cursul, în special în ceea ce privește utilitatea / atractivitatea percepută a formării. 

Aflați mai multe 

În publicația IO6 Ateliere pentru profesori puteți găsi exemple de structuri de curs/ atelier (însoțite de o 

proiectare detaliată), informații despre organizarea și documentarea atelierului și diferite șabloane și exemple 

care ar putea sprijini furnizorii de formare în realizarea de cursuri de formare/ ateliere  pentru profesori în 

domeniul abordării integrate a citit-scrisului în formarea profesională (VET). 

 

Notă: Este important ca atelierul de formare să ia în considerare două domenii. Primul -"Micropredarea", 

adică abilitățile profesorilor, cum ar fi strategiile de abordare a textelor, diagnosticarea, și al doilea- 

"Macropredarea", adică posibilitatea ca profesorii să schimbe caracteristicile de predare mai complexe prin 

abordarea bazată pe scenarii, de ex. intensificarea lecțiilor activizante și provocatoare din punct de vedere 

cognitiv. 

Ca în cazul oricărui tip de învățare, reflecția este o parte esențială și a dezvoltării profesionale - și acest lucru 

este valabil și pentru profesorii care participă la acest atelier de formare recomandat. Abordarea propusă este 

inovativă și nu este simplă - deși am putea fi tentați să credem că este așa (doar nu citim și scriem cu toții ?!) - 

iar o bună stăpânire a conceptelor cheie sporește probabilitatea unei implementări corecte, la fel cum 

colegialitatea la curs poate crește șansele de reușită la nivel școlar de a dezvolta cititori și scriitori strategici. 

Este util să aveți flexibilitate în ceea ce privește atelierul de formare, așa cum este descris în versiunea scurtă și 

în versiunea lungă a acestuia. Știm că profesorii nu au timp suficient ... Cu toate acestea, profesorii și 

formatorii trebuie să ia cea mai bună decizie pe baza competențelor inițiale ale profesorilor ca facilitatori ai 

literației. 
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Cel mai important este ca participarea la atelierul de formare să aibă un impact asupra elevilor. Prin urmare, o 

parte din reflecția participanților ar trebui să fie aceea de a descrie efectele scenariilor asupra dezvoltării 

afectiv-motivaționale a elevilor. 

Nu faceți formarea prea teoretică și încercați să asigurați relevanța practică a materialelor. Următoarea 

diviziune a timpului s-a dovedit de succes la atelierele de formare: 1/3 teorie, 1/3 practică, 1/3 reflecție. 

 


