
ALFABETIZAREA FUNCȚIONALĂ 

PROIECTUL 
Clubul de dezbateri PAIDEIA altfel  pentru cadrele didactice –  

noi provocări în mediul de învăţare online 



TERMENUL 
FUNCȚIONEAZĂ DIN 

1965 

 Alfabetizarea funcțională: capacitatea 

persoanei de a interacționa și de a se 

adapta rapid la condițiile mediului, pentru a 

activa în acest mediu.  

Congresul miniștrilor educației  



Alfabetizare  

Competență  

Cultură  



ALFABETIZARE GENERALĂ 

 Elevul poate:  

 scrie o compoziţie, un eseu, un referat; 

 socoti fără a utiliza calculatorul; 

 răspunde la întrebări, fără dificultăţi de construire a frazelor şi 

potrivire a cuvintelor; 

 scrie o cerere, completa un formular, un chestionar.  



ALFABETIZARE DIGITALĂ 

  căuta informaţii în reţeaua Internet;  

  utiliza poşta electronică;  

  crea şi printa texte;  

  lucra cu tabele electronice;  

  utiliza redactori grafici.  

 



ALFABETIZARE DE ACŢIUNE ÎN SITUAŢII 

DE URGENŢĂ  

  acorda un prim ajutor medical victimelor;  

  apela / accesa serviciile specializate în situaţii de urgenţă;  

  avea grijă de propria sănătate;  

  să se comporte adecvat în caz de pericol.  

 



ALFABETIZARE INFORMAŢIONALĂ  

  găsi şi selecta informaţiile necesare din cărţi, îndrumare, 
enciclopedii şi alte surse tipărite;  

  citi scheme, schiţe, grafice;  

  utiliza informaţiile din mass-media (ziare, reviste, radio, TV);  

  utiliza cataloagele alfabetice ale bibliotecilor;  

  analiza informaţiile numerice.  

 



ALFABETIZARE DE COMUNICARE  

  lucra în grup sau echipă;  

  fi agreabil pentru alte persoane;  

  susţine stabilitatea emoţională;  

  acomoda la cerinţe şi circumstanţe noi;  

  organiza lucrul în grup.  

 



ALFABETIZARE DE COMUNICARE ÎN 

LIMBI STRĂINE  

  traduce un text nu foarte complicat cu ajutorul dicţionarului;  

  relata în limba străină despre sine, despre localitate, prieteni 

etc. ; 

  înţelege texte de instrucţiuni pe diverse ambalaje, instalaţii şi 

aparate electrocasnice;  

  comunica pe viu cu persoane vorbitoare de altă limbă, pe 

teme cotidiene / uzuale.  

 



ALFABETIZARE DE REZOLVARE A 

PROBLEMELOR DE VIAŢĂ COTIDIANĂ  

 alege produse, mărfuri şi servicii (la magazine, centre de 
deservire); 

  planifica cheltuielile financiare, în funcţie de bugetul familiei; 

  utiliza diverse aparate şi instalaţii casnice, conducându-se de 

instrucţiuni; 

  a se orienta într-un oraş necunoscut,  utilizând ghidul turistic şi 

harta.   

 



ALFABETIZARE JURIDICĂ ŞI SOCIAL-

POLITICĂ  

  a-şi apăra drepturile şi interesele proprii; 

 explica deosebirile între funcţiile şi împuternicirile  Preşedintelui 

ţării, Guvernului şi Parlamentului;  

  explica deosebirile între  infracţiuni şi încălcări administrative sau  

disciplinare;  

  analiza şi compara programele electorale ale diferitelor 

partide/diferiţilor candidaţi.   

 


