
 

 
  

Concepte cheie și 
materiale suport 
de curs în limba 
română pentru 
programe de 
formare continuă 
a profesorilor 
care vizează 
dezvoltarea 
literației în toate 
disciplinele 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Autor: Ariana-Stanca Văcărețu, Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România 
(ALSDGC) 
 
 
Această colecție de informații/ date a fost elaborată în cadrul proiectului Erasmus+ Blended Learning în 

dezvoltarea profesională a profesorilor – Dezvoltarea unui curs de formare continuă a profesorilor care 

vizează dezvoltarea literației în toate disciplinele / Blended Learning in Teachers´ Professional (BleTeach), 

nr. proiect VG-SPS-NW-15-30-013892, pe baza unei metodologii dezvoltate în cadrul proiectului. 

 
 
 
 

 

Această publicație este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire-Necomercial 4.0 

Internațional. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acest proiect a primit finanțare din partea UE. 
Această publicație reflectă numai punctul de vedere al autorului și AN și Comisia Europeană nu sunt 
responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor pe care le conține.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


1 
 

 

Cuprins 
Programe, proiecte, cursuri de formare continuă pentru profesori în domeniul dezvoltării competențelor 

de literație prin toate disciplinele școlare .................................................................................................... 3 

Descrierea cursurilor de formare continuă pentru profesori în domeniul dezvoltării competențelor de 

literație prin toate disciplinele școlare din România .................................................................................... 5 

1. Competențe croscurriculare de lectură (BaCuLit) ............................................................................ 5 

2. Citesc pentru a învăța ....................................................................................................................... 6 

3. Gândire Critică. Învățare Activă (GCIA) ............................................................................................. 6 

Materiale despre literație/ literație prin toate disciplinele școlare ........................................................ 9 

Articole ..................................................................................................................................................... 9 

Articol: Ce exerciții au primit elevii români de 15 ani la testele PISA. Le puteți rezolva? .................... 9 

Articol : Trei concepte transcurriculare care susțin învățarea ........................................................ 9 

Articol : De ce fetele citesc mai mult decât băieții ? .......................................................................... 9 

Articol : Definițiile PISA ale alfabetizării ........................................................................................... 9 

Articol : Tipuri de texte ....................................................................................................................... 9 

Articol: Un model de învățare a strategiilor de comprehensiune a textului. Diagrama Venn ............. 9 

Articol: Primii pași spre literaţie .......................................................................................................... 10 

Articol: Cinci exemple de receptare pluri-/inter-/transdisciplinară a textului istoric și literar .......... 10 

Articol : Dezvoltarea competențelor de literaţie în toate disciplinele de studiu – un imperativ ....... 10 

Articol: Cum poate fi stimulată gândirea în cadrul unui curs ............................................................. 10 

Articol: Patru din zece elevi români pot citi acest text, dar nu-l înțeleg. Liceenii români, printre cei 

mai slabi din lume la testele PISA ....................................................................................................... 10 

Articol: Testarea PISA 2015 - Cum s-a desfășurat testarea PISA în România, anul acesta, și ce tip de 

subiecte au avut elevii ........................................................................................................................ 11 

Colecție de articole din revista Perspective ........................................................................................ 11 

Articol: Jurnalul profesorului – un instrument util și necesar............................................................. 13 

Articol: De la metodele expozitive spre scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice ......................... 13 

Articol: Învățarea limbii prin stimularea abilităților de gândire: un studiu de caz din Anglia bazat pe 

cercetări întreprinse de profesori ....................................................................................................... 13 

Articol: Matematica ascunsă în texte ................................................................................................. 14 

Cărți ........................................................................................................................................................ 14 

Kovacs, M. et all. (2007). Proiecte didactice pentru promovarea gândirii critice .............................. 14 

Văcărețu, A-S. (2008). Lecții de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice ............................... 14 



2 
 

Interviu ................................................................................................................................................... 15 

Video - Soluții pentru analfabetismul funcțional ................................................................................ 15 

Vedere de ansamblu – concepte și materiale resursă în limba română pentru programe de formare 

continuă a cadrelor didactice în domeniul dezvoltării competențelor de literație prin toate disciplinele 

școlare ......................................................................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Programe, proiecte, cursuri de formare continuă pentru profesori în 

domeniul dezvoltării competențelor de literație prin toate 

disciplinele școlare 
 

 

Informații generale 

Denumire Competențe croscurriculare de lectură 
(BaCuLit)  

Țara România 

Instituție  CCD Arad 

Persoană de contact Emilia Dăncilă, CCD Arad (coordonator) 

Nicolae Pellegrini - formator 

Link-uri disponibile  http://www.ccdar.ro/prima_pagina_lb_romana.htm 

Tipuri de informații și documente 

disponibile (link-uri sau alte 

informații pentru a accesa 

materialele – dacă acestea sunt 

disponibile) 

Competențe vizate - 

http://www.ccdar.ro/prima_pagina_lb_romana.htm 

Modulele cursului de formare - 

http://www.ccdar.ro/prima_pagina_lb_romana.htm 

Materiale de formare BaCuLit (ppt, fișe de lucru, ghidul 

formatorului, caietul de lucru al profesorului, planul fiecărui 

modul) – disponibile pentru formatori și/sau profesorii 

participanți la cursul de formare.  

Tabel 1: Informații despre cursul de formare continuă Competențe croscurriculare de lectură (CCD Arad) 

 

 

Informații generale 

Denumire Competențe croscurriculare de lectură (BaCuLit)  

Țara România 

Instituție  CCD Olt & CCD Brașov 

Persoană de contact  

Link-uri disponibile  http://ccdolt.ro/?page_id=146/ 

http://www.ccdbrasov.ro/index.php/oferta-de-programe 

Tipuri de informații și documente 

disponibile (link-uri sau alte 

informații pentru a accesa 

materialele – dacă acestea sunt 

disponibile) 

Materiale de formare BaCuLit (ppt, fișe de lucru, ghidul 

formatorului, caietul de lucru al profesorului, planul fiecărui 

modul) – disponibile pentru formatori și/sau profesorii 

participanți la cursul de formare. 

Tabel 2: Informații despre cursul de formare continuă Competențe croscurriculare de lectură (CCD Olt și 

CCD Brașov) 

 

http://www.ccdar.ro/prima_pagina_lb_romana.htm
http://ccdolt.ro/?page_id=146/
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Informații generale 

 

Denumire Citesc pentru a învăța – proiect și curs de formare continuă 

Adaptare a cursului de formare BaCuLit 

Țara România 

Instituție  Asociația Română de Literație 

Persoană de contact Liliana Romaniuc 

Link-uri disponibile  http://www.arlromania.ro/reading-learn-citesc-pentru-

invata/  

Tipuri de informații și documente 

disponibile (link-uri sau alte 

informații pentru a accesa 

materialele – dacă acestea sunt 

disponibile) 

Newsletter 1 și 2 - http://www.arlromania.ro/reading-learn-

citesc-pentru-invata/ 

Materiale de formare BaCuLit (ppt, fișe de lucru, ghidul 

formatorului, caietul de lucru al profesorului, planul fiecărui 

modul) – disponibile pentru formatori și/sau profesorii 

participanți la cursul de formare. 

Materiale disponibile în viitor: ghid despre literaţie, 5 culegeri 

cu texte auxiliare ce vor fi folosite în predare. 

Tabel 3: Informații despre cursul de formare continuă Citesc pentru a învăța 

 

 

 

Informații generale 

 

Denumire Gândire Critică. Învățare Activă – curs de formare continuă 

Programul „Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii 

Critice” 

Țara România 

Instituție  Asociația LSDGC România 

Persoană de contact Ariana Văcărețu 

Link-uri disponibile  http://www.alsdgc.ro/oferta  

Tipuri de informații și documente 

disponibile (link-uri sau alte 

informații pentru a accesa 

materialele – dacă acestea sunt 

disponibile) 

8 ghiduri pentru profesori, fișe de lucru, planul fiecărui modul, 

suport de curs pentru fiecare modul – disponibile pentru 

formatori și/ sau profesorii participanți la cursul de formare 

Revista Școala Reflexivă - http://alsdgc.ro/publicatii/scoala  

Publicații ale ALSDGC - http://alsdgc.ro/publicatii/alte  

Tabel 4: Informații despre cursul de formare continuă Gândire Critică. Învățare Activă 

http://www.arlromania.ro/reading-learn-citesc-pentru-invata/
http://www.arlromania.ro/reading-learn-citesc-pentru-invata/
http://www.arlromania.ro/reading-learn-citesc-pentru-invata/
http://www.arlromania.ro/reading-learn-citesc-pentru-invata/
http://www.alsdgc.ro/oferta
http://alsdgc.ro/publicatii/scoala
http://alsdgc.ro/publicatii/alte
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Descrierea cursurilor de formare continuă pentru profesori în 

domeniul dezvoltării competențelor de literație prin toate 

disciplinele școlare din România 
1. Competențe croscurriculare de lectură (BaCuLit) 

(BaCuLit - Curriculum de bază pentru formarea continuă a profesorilor din învățământul obligatoriu în 

domeniul literației la disciplinele de studiu) 

Descrierea cursului  

Scopuri/ obiective 

  

Conținut 

BaCuLit își propune să îmbogățească experiența profesorilor în domeniul literației în 
disciplinele de studiu. 
Scopul programului de formare este de a sprijini profesorii în schimbarea viziunii 
despre ceea ce înseamnă să fii profesor eficient la o anumită disciplină. 
Programul de formare oferă profesorilor : 

 oportunitatea să interacționeze, apoi să reflecteze pentru a-și îmbunătăți 
demersurile didactice în cadrul disciplinei predate și convingerile despre 
predare ; 

 ocazia să exerseze în timpul cursului noi strategii de predare și învățare din 
domeniul literației ; 

 sprijin orientat și feedback în adaptarea demersurilor de dezvoltare a literației 
la disciplinele lor. 

Activități de învățare folosite în atelierele de lucru:  

 discuții în perechi sau de grup în timpul atelierului ; 

 sprijin din partea perechii sau a formatorului și feedback individual în timpul 
atelierului ; 

 prezentarea de informații relevante, precum și de modele de bună practică și 
oportunități de a realiza legătura dintre aceste cunoștințe și modelele de 
transpunere în practică ;   

 prezentarea de instrumente și strategii de predare în domeniul literației ; 

 demonstrarea strategiilor de predare specifice ; 

 oferirea de exerciții, exemple practice și posibilități de cercetare pentru 
propria practică de la clasă. 

Structura cursului (30 ore): 
Modulul 1: Bazele BaCuLit și proiectarea lecției -  6 ore 
Modulul 2: Diversitatea textelor și organizarea textului – 6 ore 
Modulul 3: Predarea vocabularului științific – 6 ore 
Modulul 4: Sprijinirea dezvoltării elevilor prin strategii de lectură – 6 ore 
Modulul 5: Evaluarea formativă pentru competențele de literație în disciplina de 
studiu  și învățare – 6 ore 
Modulul 6: Utilizarea efectivă a proiectării lecției în  BaCuLit – 6 ore 
 
În perioada de timp dintre 2 module, profesorii au de aplicat la clasă cele învățate în 
modulul anterior; la începutul fiecărui modul, începând cu modulul 2, profesorii 
împărtășesc celorlalți participanți și formatorilor modul în care au aplicat la clasă cele 
învățate la curs. 
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Materiale/ texte 

resursă utilizate  

- Materiale 
de 
referință 

- Materiale 
utilizate 
în cadrul 
formării 
 

Pentru fiecare modul sunt pregătite materialele necesare (acestea au fost pregătite în 

cadrul proiectului BaCuLit). Materialele sunt disponibile pentru formatori și profesorii 

care parcurg cursul de formare. 

Pentru fiecare modul, există o listă de materiale recomandate (cărți/ articole în limba 

engleză). 

Concepte Metacogniție, interacțiune, implicare, literație, literație la disciplinele de studiu, 

modelul uceniciei cognitive, structura textului, diversitatea textului, strategii de 

dezvoltare a vocabularului academic, strategie de lectură, metodă de lectură, 

competențe de lectură, inventarul competențelor de lectură în disciplina de studiu 

(ICLDS), îmbunătățiri ale procesului educațional, teste PISA 

Tabel 5: Descrierea cursului de formare continuă Competențe croscurriculare de lectură (CCD Arad, CCD 

Olt și CCD Brașov) 

2. Citesc pentru a învăța 
(curs BaCuLit) 

Descrierea acestui program este analogă cu descrierea programului de formare de mai sus (Competențe 

crosscurriculare de lectură/ BaCuLit). Diferența dintre cele două programe este dată de numărul de ore;  

programul Citesc pentru a învăța are 89 ore și include, pe lângă cele 6 modele, sesiuni de mentorat a 

cursanților pentru a sprijini procesul de implementare a celor învățate la curs. 

3. Gândire Critică. Învățare Activă (GCIA) 
(Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice) 

Descrierea cursului  

Scopuri/ obiective 

  

Conținut 

Acest program de formare continuă se centrează în jurul unui proiect de tip acțiune-
cercetare pe care profesorii trebuie să-l desfășoare într-una din clasele la care predau. 
Inițial, profesorii identifică o problemă într-un domeniu legat de învățarea elevilor 
pentru ca mai apoi, pe durata cursului, să proiecteze o intervenție coerentă utilizând, 
în predarea disciplinei respective, strategiile de lectură, scriere și cooperare învățate în 
cadrul cursului pentru a îmbunătăți rezultatele elevilor. Această abordare presupune 
ca profesorii să testeze utilizarea la clasă a tuturor strategiilor învățate la curs pentru a 
putea identifica acele strategii care sunt cele mai eficiente în rezolvarea problemei 
identificate/ pentru a îmbunătăți situația problematică. 
Structura cursului permite această abordare, deoarece cursul se livrează în cel puțin 4 
întâlniri; între 2 întâlniri consecutive sunt cel puțin 2 săptămâni. 
În cadrul unui atelier de formare, participanții iau parte la o lecție demonstrativă 
(lecție la care cursanții participă în calitate de elevi și experimentează direct strategiile 
de lectură, scriere, cooperare etc. demonstrate). Apoi, lecția demonstrativă este 
analizată, moment în care aspectele teoretice legate de strategiile utilizate în cadrul 
lecției demonstrative sunt clarificate. După realizarea analizei lecției demonstrative, 



7 
 

participanții planifică implementarea strategiilor învățate în cadrul lecțiilor pe care le 
vor propune propriilor elevi. Fiecare întâlnire – exceptând-o pe prima, va începe cu un 
schimb de experiență între cursanți în ceea ce privește aplicarea celor învățate în 
cadrul întâlnirilor precedente. 
Participanți își elaborează portofoliile colectând planurile de lecții, materiale realizate 
de elevi atunci când strategiile nou învățate sunt aplicate la clasă și propriile reflecții 
asupra desfășurării lecției. Portofoliul cursantului include, de asemenea, o înregistrare 
video a unei secvențe de lecție realizate de cursant, care este analizată de întreg 
grupul de cursanți și se oferă feedback. 
Obiectivele programului GCIA sunt: 

1. să prezinte metode de predare bazate pe teorii ale învățării consistente  
2. să plaseze predarea într-un cadru instrucțional comprehensiv care ghidează 

luarea deciziilor în planificarea lecțiilor;  
3. să manifeste responsabilitate față de propria dezvoltarea profesionale;  
4. să promoveze relații deschise, colegiale, de colaborare între cadre didactice 

pentru a facilita împărtășirea ideilor; 
5. să sprijine profesorii în efortul de a dezvolta abilitatea elevilor de gândi critic, 

de a se angaja în reflecții critice și de a-și asuma responsabilitatea propriei 
învățări, de a-și forma opinii proprii și de a respecta opiniile celorlalți; 

6. să sporească stima de sine a participanților pe baza implementării cu succes a 
proiectului acțiune-cercetare la una din clase;  

7. să pregătească participanții să disemineze propria învățare.  
La finalul cursului de formare, cursanții ar trebui să fie capabili să planifice și să 
realizeze lecții care să contribuie la dezvoltarea gândirii critice, să utilizeze strategii de 
învățare moderne care să conducă spre extensii interdisciplinare și cros-curriculare și 
favorizează formarea indivizilor pentru care informația este mai degrabă punct de 
pornire și nu scopul final al învățării. Mai specific, la finalul cursului de formare 
profesorii vor fi capabili: 

 să descrie cele trei etape ale cadrului de predare și învățare numit evocare-
realizarea sensului-reflecție (E-R-R); 

 să plaseze diferitele metode de învățare în etapa adecvată a cadrului E-R-R; 

 să proiecteze lecții bazate pe cadrul E-R-R urmărind programa existentă și 
utilizând materialele disponibile în sistemul de învățământ românesc; 

 să utilizeze metodele de predare la clasă. 
Structura cursului de formare Gândire Critică. Învățare Activă (89 ore) este: 

a. Gândirea critică și lectura textului - 15 ore 
b. Acțiune cercetare – 15 ore 
c. Învățarea prin cooperare pentru dezvoltarea gândirii critice – 15 ore 
d. Proiectarea lecției – 14 ore 
e. Gândirea critică și scrierea – 14 ore 
f. Particularități ale evaluării învățării în contextul dezvoltării gândirii critice – 14 
ore 
g. Evaluare finală – 2 ore 

Materiale/ texte 

resursă utilizate  

Pentru fiecare modul sunt pregătite materialele necesare – sunt parte a documentației 

de acreditare. Materialele sunt disponibile pentru formatori și profesorii care parcurg 

cursul de formare. 
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- Materiale 
de 
referință 

- Materiale 
utilizate 
în cadrul 
formării 

 
 

Materiale noi/ articole etc. sunt adăugate la fiecare livrare a cursului și formatorii pot 

recomanda lectura unor noi resurse. 

 

Concepte Gândire critică, metacogniție, evocare – realizarea sensului – reflecție (ERR), tipuri de 

întrebări, taxonomia lui Bloom, strategii de lectură și scriere, comprehensiunea 

textului, diversitatea textelor, colaborare, strategii de învățare prin cooperare, atelier 

de scriere, proces/ proiect acțiune – cercetare, îmbunătățiri ale procesului 

educațional. 

Tabel 6: Descrierea cursului de formare continuă Gândire Critică. Învățare Activă  
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Materiale despre literație/ literație prin toate disciplinele școlare 

Articole 

 
1. Adevărul – 5 Decembrie 2013 http://adevarul.ro/educatie/scoala/ce-exercitii-primit-elevii-

romani-15-ani-testele-pisa-puteti-rezolval-1_52a0a260c7b855ff5679bc38/index.html 

Articol: Ce exerciții au primit elevii români de 15 ani la testele PISA. Le puteți rezolva? (de 

Ioana Nicolescu) 

Articolul prezintă rezultatele elevilor români la evaluarea PISA 2012 și câteva exemple de întrebări la 

care elevii au trebuit să răspundă în cadrul testării PISA 2012 (matematică, citire, rezolvare de probleme, 

științe). 

2. Buletinul informativ 1- Literația dintr-o privire - http://www.arlromania.ro/reading-learn-citesc-

pentru-invata/ - Asociația română de literaţie 

Articol : Trei concepte transcurriculare care susțin învățarea 

Conține informație pe scurt despre metacogniție, inventarul competențelor de lectură în disciplina de 

studiu (ICLDS), testele PISA. 

3. Buletinul informativ 2 - Literația dintr-o privire - http://www.arlromania.ro/reading-learn-citesc-

pentru-invata/ - Asociația română de literaţie 

Articol : De ce fetele citesc mai mult decât băieții ?  

Articolul conține informație pe scurt despre rezultatele studiului ADORE referitor la factorii de risc ai 

creșterii numărului de cititori slab performanți. 

Articol : Definițiile PISA ale alfabetizării 

Articolul conține definițiile alfabetizării/ literației în domeniul citirii/ lecturii, alfabetizării/ literației 

matematice și științifice. 

Articol : Tipuri de texte 

Articolul conține scurtă informație despre tipuri de texte pe care profesorii le utilizează la clasă, în 

predarea diferitelor discipline școlare. 

4. Consilierul de lectură – revista Asociației Profesorilor de Limba și Literatura Română „Ioana Em. 

Petrescu" (ANPRO), Editura Casa Cărții de Știință - http://www.anpro.ro/2016/03/consilierul-de-

lectura-nr-1-2016/  

 

Articol: Un model de învățare a strategiilor de comprehensiune a textului. Diagrama Venn. - 

Ana Boariu (An II, nr. 1, 2016) 

Articolul prezintă legătura/ relația dintre competența de literație și competența de a învăța să înveți. 

Apoi este prezentată diagrama Venn (definiție, disciplinele în care își poate găsi aplicarea, avantajele 

utilizării acestui organizator grafic). Sunt oferite detalii privind utilizarea diagramei Venn în ore de limba 

http://www.arlromania.ro/reading-learn-citesc-pentru-invata/
http://www.arlromania.ro/reading-learn-citesc-pentru-invata/
http://www.anpro.ro/2016/03/consilierul-de-lectura-nr-1-2016/
http://www.anpro.ro/2016/03/consilierul-de-lectura-nr-1-2016/
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și literatura română. În finalul articolului este oferit un model de învățare a construirii și utilizării 

diagramelor Venn  (sunt oferite 2 exemple de la limba și literatura română). 

 

Articol: Primii pași spre literaţie – Anca Petriuc (An I, nr. 4, 2015) 

Articolul descrie experiența autoarei în integrarea tehnicilor specifice dezvoltării competențelor de 

literație prin disciplinele tehnice. Sunt descrise 4 etape: familiarizarea elevilor cu manualul, verbalizarea 

figurilor, diagramelor, tabelelor și formulelor & selectarea cuvintelor cheie dintr-un text, transpunerea 

textelor științifice în organizatori grafici, rezumarea (exersată prin utilizarea predării reciproce). 

Articol: Cinci exemple de receptare pluri-/inter-/transdisciplinară a textului istoric și 

literar - Ramona Burcă, Nadina Lefter (An I, nr. 3, 2015) 

Articolul prezintă experiența autoarelor în implementarea unui demers didactic în care au coroborat 

lectura textelor istorice cu cea a unor texte literare în cadrul orelor de istorie și utilizarea unor texte 

istorice pentru înțelegerea unor texte de ficțiune în cadrul orelor de limba și literatura română. Sunt 

descrise cinci exemple: 2 lecții de istorie, 3 lecții de limba și literatura română (gimnaziu). 

Articol : Dezvoltarea competențelor de literaţie în toate disciplinele de studiu – un 
imperativ - Maria Kovacs (An I, nr. 2, 2015) 

Articolul justifică necesitatea dezvoltării competențelor de literație prin toate disciplinele de studiu prin: 

încadrarea acesteia în politicile educaționale curente, comentarea citatului „Fiecare cadru didactic 

trebuie să fie și profesor de literație” și prin prezentarea modului în care o profesoară de discipline 

tehnice care a demarat dezvoltarea competențelor de literație prin disciplinele pe care le predă. 

Articolul conține și o prezentare a inventarului competențelor de literație în disciplinele de studiu. 

5. Contributors.ro - http://www.contributors.ro/editorial/cum-poate-fi-stimulata-gandirea-in-

cadrul-unui-curs/ 

Articol: Cum poate fi stimulată gândirea în cadrul unui curs (de Marcel Cremene)  

Articolul prezintă câteva tehnici/ strategii de muncă intelectuală care implică lectura activă în cadrul 

unei discipline de studiu. 

6. Gândul Știri – 4 decembrie 2013 http://www.gandul.info/stiri/patru-din-zece-elevi-romani-pot-

citi-acest-text-dar-nu-l-inteleg-liceenii-romani-printre-cei-mai-slabi-din-lume-la-testele-pisa-

11741051  

Articol: Patru din zece elevi români pot citi acest text, dar nu-l înțeleg. Liceenii români, 

printre cei mai slabi din lume la testele PISA (de Andreea Ofițeru) 

Articolul prezintă rezultatele elevilor români la testul PISA 2012 și un tip de exercițiu a cărui rezolvare 

presupune lectura unui text care informativ (biologie). Sunt incluse opinii ale profesorilor și ale unor 

experți educaționali despre cauzele rezultatelor elevilor români la testele PISA.  Opinia profesorului 

http://www.contributors.ro/editorial/cum-poate-fi-stimulata-gandirea-in-cadrul-unui-curs/
http://www.contributors.ro/editorial/cum-poate-fi-stimulata-gandirea-in-cadrul-unui-curs/
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Victor Lisman este relevantă pentru necesitatea programului de formare continuă a cadrelor didactice în 

domeniul dezvoltării competențelor de literație prin toate disciplinele școlare. 

7. Hotnews – 15 iulie 2015 http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20302497-testarea-pisa-2015-

cum-desfasurat-testarea-pisa-romania-anul-acesta-tip-subiecte-avut-elevii.htm  

Articol: Testarea PISA 2015 - Cum s-a desfășurat testarea PISA în România, anul acesta, și 

ce tip de subiecte au avut elevii (de Raluca Pantazi) 

Articolul prezintă informații generale despre modul în care s-a organizat testarea PISA în România în 

2015 (număr de școli, număr de elevi, timp de lucru pentru elevi, chestionarul de  mediu socio-

educațional pentru elevi, chestionarul pentru directorii de școli etc.) și tipuri de sarcini de lucru pentru 

elevi. Articolul menționează faptul că Ministerul Educației consideră că „ toate sarcinile de lucru de la 

PISA 2015 au un grad ridicat de probabilitate de a fi întâlnite în viața adultă”. 

8. Perspective –  revista Asociației Profesorilor de Limba și Literatura Română „Ioana Em. Petrescu" 

(ANPRO), Editura: Casa Cărții de Știință - http://www.anpro.ro/categorie/arhiva-revista/ 

 

Colecție de articole din revista Perspective – Nr. 1 (24)/ 2012  

Acest număr al revistei Perspective este dedicat metacogniției. Articolele cuprinse în revistă conțin 

rezultate ale unor cercetări sau descriu experiențe didactice legate de acest subiect sau exprimă puncte 

de vedere referitoare la acest subiect. Vom prezenta mai jos o scurtă trecere în revistă a articolelor care 

ar putea fi relevante din perspectiva unui curs de formare continuă pentru cadre didactice în domeniul 

dezvoltării competențelor de literaţie în și prin toate disciplinele de studiu . 

Titlul articolului Autor(i) Pagini Relevant pentru … 

Strategii de optimizare 
a activității de 
comprehensiune a 
citirii 

Viorel Mih, Codruța 
Mih 

2 - 15 Profesori de limba și literatura 
română 
- descrierea unor strategii de 
ameliorare a procesului 
comprehensiunii 
 

Un model pentru 
dezvoltarea 
metacomprehensiunii 

Florentina Sânmihăian 16 - 19 Profesori de limba și literatura 
română dar poate fi extins și la alți 
profesori 
- un model pentru dezvoltarea 
metacogniției 
- rolul metacogniției în 
comprehensiunea textelor 

Formele de prezență 
ale lui „meta-” în ora 
de literatură 

Alina Pamfil 20 - 24 Profesori de limba și literatură 
română/ limba maternă 
- modele teoretice consacrate ale 
actului lecturii 
- analiza critică a programelor de 
limba și literatura română 
- texte literare și tehnici didactice 

http://www.anpro.ro/categorie/arhiva-revista/
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Titlul articolului Autor(i) Pagini Relevant pentru … 

Influența reciprocă 
dintre învățarea 
științelor și 
dezvoltarea literației 

Victoria Gillis 25 - 30 Profesori de științe 
- baze teoretice – procese de 
dezvoltare a competențelor 
științifice și de literație 
- studii – legătura dintre dezvoltarea 
literației și a competențelor 
științifice 

Metacogniția și 
dezvoltarea 
competenței de a 
învăța. Aspecte 
practice și implicații 
curriculare 

Kovacs Maria 31 - 40 Profesori (în general) 
- definiția metacogniției 
- relevanța metacogniției pentru 
învățare 
- rolul metacogniției în dezvoltarea 
gândirii critice și în dezvoltarea 
competenței de a învăța 
- strategii de învățare (și predare) 
care favorizează dezvoltarea 
metacogniției 
- cadrul curricular al dezvoltării 
metacogniției și a competenței de a 
învăța 
- modelul galez de dezvoltare a 
gândirii în sistemul de învățământ 

Ochii de sub cetină. 
Metacogniția și 
experiențele 
emoționale 

Ioana-Roxana Matache 41 - 42 Profesori de limba și literatura 
română 
- este descrisă o lecție pe parcursul 
căreia se urmărește (și) formarea 
capacităților metacognitive  

Testul de lectură – 
sondarea nivelului de 
comprehensiune a 
lecturii 

Marcela Ciobănuc 45 - 47 Profesori de limba și literatura 
română 
- sunt descrise, cu ajutorul unui 
exemplu,  o strategie de 
monitorizare a lecturii & strategii de 
lectură eficientă 

Cum pot învăța să 
învăț? 

Gabriela Medan 48 - 49 Profesori de limba și literatura 
română (poate fi extins și la alți 
profesori) 
- este descrisă experiența utilizării 
Jurnalului de învățare la clasă 

Cum să înveți Mihaela Nicolae 50 - 52 Profesori de limba și literatura 
română  
- este descrisă o lecție despre 
diversitatea stilistică în care elevii 
sunt conduși spre formarea unei 
opinii proprii despre metacogniție 
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Titlul articolului Autor(i) Pagini Relevant pentru … 

Cine pune întrebările 
metacognitive 

Mihaela Melinte 80 - 82 Profesori de limba și literatura 
română (poate fi extins și pentru alți 
profesori) 
- este descrisă o lecție & întrebările 
formulate de profesor și elevi pentru 
a provoca metacogniția 

Privindu-mă pe mine 
însămi … 

Cristina Neculăeș 89 -91 Profesori  
- articolul prezintă rolul reflecției în 
practica profesorilor; este prezentat 
Jurnalul de învățare (scris în timpul 
unei secvențe de învățare din cadrul 
unui curs de formare pentru 
profesori). 

Principiile de bază ale 
unui curriculum în 
domeniul literației. 
Metacogniția 

Brândușa Chelariu 103 - 106 Profesori  
- articolul prezintă proiectul BaCuLit, 
conceptul de metacogniție, tehnici/ 
strategii metacognitive din proiectul 
BaCuLit 

Chestionarul și 
reflecția de tip 
metacognitiv 

Cristina Oprița 128 - 129 Profesori 
- articolul prezintă importanța 
proceselor metacognitive și oferă un 
exemplu de jurnal de reflecție care 
are format de chestionar. 

Cunoaștere / 
Cunoaștere – cogniție/ 
Cogniție / 
Metacogniție 

Alexandru-V. Mureșan 130 - 134 Profesori 
- articolul prezintă clarificarea 
terminologică a conceptelor 
Cunoaștere / Cunoaștere – cogniție/ 
Cogniție / Metacogniție 

Tabel 7: Lista articolelor relevante din revista Perspective – Nr. 1 (24)/ 2012 

9. Școala reflexivă – revista ALSDGC România - http://alsdgc.ro/publicatii/scoala 

Articol: Jurnalul profesorului – un instrument util și necesar - Daniela Crețu (volumul 1, nr. 1, 

aprilie 2014)  

Articolul prezintă utilitatea jurnalului profesorului, oferă un exemplu de structură a unui astfel de jurnal 

și prezintă concluziile unei analize a 60 de jurnale. 

Articol: De la metodele expozitive spre scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice – Maria 

Eliza Dulamă (volumul 1, nr. 3, octombrie 2004) 

Articolul prezintă un seminar pentru viitori profesori de geografie în care sunt utilizate diferite strategii 

de lectură și scriere.   

Articol: Învățarea limbii prin stimularea abilităților de gândire: un studiu de caz din Anglia 
bazat pe cercetări întreprinse de profesori – Trevor Davies (volumul 2, nr. 1 (4), aprilie 2005) 

http://alsdgc.ro/publicatii/scoala
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Articolul prezintă, printre altele, câteva tehnici de dezvoltare a vocabularului, idei pentru îmbunătățirea 

abilităților de interogare a elevilor și de utilizare a limbajului pentru antrenarea abilităților de gândire. 

Articol: Matematica ascunsă în texte – Ariana-Stanca Văcărețu (seria 2, nr. 1, august 2007) 

Articolul prezintă exemple de texte (texte sursă, texte narative, citate, articole din ziare, rapoarte ale 

unor organizații/ instituții) și posibile sarcini de lucru pentru elevi în cadrul orelor de matematică. 

Cărți 

Kovacs, M. et all. (2007). Proiecte didactice pentru promovarea gândirii critice. Ed. Studium 

Cluj-Napoca 

Cartea este o culegere de proiecte didactice și se adresează cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar. Ea conține proiecte de lecție elaborate de profesori de diferite specialități care urmăresc 

dezvoltarea gândirii critice prin activități de citit-scris și implicarea activă a elevilor în procesul de 

învățare. 

Mai jos, prezentăm o centralizare a numărului de planuri de lecții pe discipline/ nivel: 

Aria curriculară Disciplina de studiu Nr. planuri de lecție 
gimnaziu 

Nr. planuri de lecție 
liceu 

Limbă și comunicare Limba și literatura 
română 

7 7 

Matematică și științe Matematică 1 1 

Fizică 1 2 

Astronomie  1 

Chimie  2 

Biologie  1 

Om și societate Cultură civică 5  

Istorie 3 5 

Geografie   3 

Psihologie  3 

Sociologie  3 

Filosofie  1 

opțional  1 

Tehnologii Informatică  3 

Consiliere și orientare Consiliere și orientare 6 13 

Tabel 8: Număr de planuri de lecție/ nivel în cadrul cărții Proiecte didactice pentru promovarea gândirii 

critice 

Văcărețu, A-S. (2008). Lecții de matematică pentru dezvoltarea gândirii critice. Ed. Eikon 

Educațional Cluj-Napoca 

Cartea conține patru exemple de lecții: învățând cu ajutorul textelor cu conținut matematic, învățarea 

prin cooperare, scrisul și înțelegerea conceptelor matematice, lectura și scrierea pentru înțelegerea 

proceselor matematice precum și aspecte legate de proiectarea lecției și evaluare. Este acordată atenție 

sporită rolului scrierii în evaluare. 
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Interviu 
1. Vocile Iașului (30 martie 2016) - http://www.arlromania.ro/2016/04/04/vocile-iasului-30-

martie-2016-solutii-pentru-analfabetismul-functional/ sau 

http://www.digi24.ro/Emisiuni/Regional/Digi24+Iasi/Vocile+Iasiului/Vocile+Iasului+30+martie+2

016+-+Solutii+pentru+analfabetismul+fu  

<iframe 

src="http://www.digi24.ro/embed/Emisiuni/Regional/Digi24+Iasi/Vocile+Iasiului/Vocile+Iasului+30+mar

tie+2016+-+Solutii+pentru+analfabetismul+fu?video=0&width=600&height=400" scrolling="no" 

width="600" height="400" allowfullscreen frameborder="0"></iframe> 

Video - Soluții pentru analfabetismul funcțional (00:00 – 11:26 și 15:14 – 17:30) 

Interviu cu Liliana Romaniuc despre cauzele slabelor rezultate ale elevilor români la testele 

internaționale și posibile soluții pentru creșterea performanței elevilor. 

În cadrul interviului, este dată și definiția conceptului de literație (concept nou introdus în sistemul 

nostru educațional) precum și definiția competenței de literație. 

În cadrul interviului este evidențiată necesitatea programului de formare continuă a cadrelor didactice 

în domeniul dezvoltării competențelor de literație prin toate disciplinele școlare în vederea dezvoltării 

competențelor de literație ale elevilor precum și pentru dezvoltarea independenței elevului în învățare. 
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Vedere de ansamblu – concepte și materiale resursă în limba română pentru programe de 

formare continuă a cadrelor didactice în domeniul dezvoltării competențelor de literație prin 

toate disciplinele școlare 
 

Concept Suport de curs existent 

(în limba română) 

Materiale resursă publicate (în limba 

română) 

Sursa materialelor resursă publicate 

atelier de scriere Suport de curs GCIA   

colaborare Suport de curs GCIA   

competențe de lectură Suport de curs BaCuLit   

comprehensiunea 

textului 

Suport de curs GCIA Articol: Un model pentru dezvoltarea 

metacomprehensiunii (de Florentina 

Sânmihăian) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 

Testul de lectură – sondarea nivelului 

de comprehensiune a lecturii (de 

Marcela Ciobănuc) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 

diversitatea textului Suport de curs BaCuLit 

Suport de curs GCIA 

Articol : Tipuri de texte Buletinul informativ 2 - Literația dintr-o privire 

- http://www.arlromania.ro/reading-learn-

citesc-pentru-invata/ - Asociația română de 

literaţie 

Articol: Cinci exemple de receptare 

pluri-/inter-/transdisciplinară a 

textului istoric și literar (de Ramona 

Burcă, Nadina Lefter) 

Consilierul de lectură – revista ANPRO, Editura 

Casa Cărții de Știință - An I, nr. 3, 2015 
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Concept Suport de curs existent 

(în limba română) 

Materiale resursă publicate (în limba 

română) 

Sursa materialelor resursă publicate 

Articol: Cum să înveți (de Mihaela 

Nicolae) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 

Articol: Matematica ascunsă în texte 

(de Ariana-Stanca Văcărețu) 

Școala reflexivă – revista ALSDGC România - 

http://alsdgc.ro/publicatii/scoala - seria 2, nr. 

1, august 2007 

evocare – realizarea 

sensului – reflecție (ERR) 

Suport de curs GCIA Carte: Proiecte didactice pentru 

promovarea gândirii critice 

Kovacs, M. et all. (2007). Proiecte didactice 

pentru promovarea gândirii critice. Ed. 

Studium Cluj-Napoca 

Carte: Lecții de matematică pentru 

dezvoltarea gândirii critice 

Văcărețu, A-S. (2008). Lecții de matematică 

pentru dezvoltarea gândirii critice. Ed. Eikon 

Educațional Cluj-Napoca 

gândire critică Suport de curs GCIA Articol: Cum poate fi stimulată 

gândirea în cadrul unui curs (de 

Marcel Cremene) 

Contributors.ro - 

http://www.contributors.ro/editorial/cum-

poate-fi-stimulata-gandirea-in-cadrul-unui-

curs/ 

Articol: Metacogniția și dezvoltarea 

competenței de a învăța. Aspecte 

practice și implicații curriculare (de 

Kovacs Maria) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 

Articol: Învățarea limbii prin 

stimularea abilităților de gândire: un 

studiu de caz din Anglia bazat pe 

cercetări întreprinse de profesori (de 

Trevor Davies) 

Școala reflexivă – revista ALSDGC România - 

http://alsdgc.ro/publicatii/scoala - volumul 2, 

nr. 1 (4), aprilie 2005 

http://alsdgc.ro/publicatii/scoala
http://alsdgc.ro/publicatii/scoala
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Concept Suport de curs existent 

(în limba română) 

Materiale resursă publicate (în limba 

română) 

Sursa materialelor resursă publicate 

Carte: Lecții de matematică pentru 

dezvoltarea gândirii critice 

Văcărețu, A-S. (2008). Lecții de matematică 

pentru dezvoltarea gândirii critice. Ed. Eikon 

Educațional Cluj-Napoca 

implicare Suport de curs BaCuLit   

interacțiune Suport de curs BaCuLit   

inventarul 

competențelor de lectură 

în disciplina de studiu 

(ICLDS) 

Suport de curs BaCuLit Articol: Primii pași spre literaţie (de 

Anca Petriuc) 

Consilierul de lectură – revista ANPRO, Editura 

Casa Cărții de Știință - An I, nr. 4, 2015 

Articol : Trei concepte transcurriculare 

care susțin învățarea 

Buletinul informativ 1- Literația dintr-o privire 

- http://www.arlromania.ro/reading-learn-

citesc-pentru-invata/ - Asociația română de 

literaţie 

Articol : Dezvoltarea competențelor 

de literaţie în toate disciplinele de 

studiu – un imperativ (de Maria 

Kovacs) 

Consilierul de lectură – revista ANPRO, Editura 

Casa Cărții de Știință - An I, nr. 2, 2015 

Articol: Testul de lectură – sondarea 

nivelului de comprehensiune a lecturii 

(de Marcela Ciobănuc) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 

îmbunătățiri ale 

procesului educațional 

Suport de curs BaCuLit 

Suport de curs GCIA 

Articol: Privindu-mă pe mine însămi … 

(de Cristina Neculăeș) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 

Articol: Jurnalul profesorului – un 

instrument util și necesar (de Daniela 

Crețu) 

Școala reflexivă – revista ALSDGC România - 

http://alsdgc.ro/publicatii/scoala - volumul 1, 

nr. 1, aprilie 2014 

http://alsdgc.ro/publicatii/scoala
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Concept Suport de curs existent 

(în limba română) 

Materiale resursă publicate (în limba 

română) 

Sursa materialelor resursă publicate 

literație Suport de curs BaCuLit Articol : De ce fetele citesc mai mult 

decât băieții ? 

Buletinul informativ 2 - Literația dintr-o privire 

- http://www.arlromania.ro/reading-learn-

citesc-pentru-invata/ - Asociația română de 

literaţie 

Articol : Definițiile PISA ale 

alfabetizării 

Buletinul informativ 2 - Literația dintr-o privire 

- http://www.arlromania.ro/reading-learn-

citesc-pentru-invata/ - Asociația română de 

literaţie 

Video - Soluții pentru analfabetismul 

funcțional 

Vocile Iașului (30 martie 2016) - 

http://www.arlromania.ro/2016/04/04/vocile-

iasului-30-martie-2016-solutii-pentru-

analfabetismul-functional/ 

literație la disciplinele de 

studiu 

Suport de curs BaCuLit Articol : Dezvoltarea competențelor 

de literaţie în toate disciplinele de 

studiu – un imperativ (de Maria 

Kovacs) 

Consilierul de lectură – revista ANPRO, Editura 

Casa Cărții de Știință - An I, nr. 2, 2015 

Influența reciprocă dintre învățarea 

științelor și dezvoltarea literației (de 

Victoria Gillis) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 

Carte: Proiecte didactice pentru 

promovarea gândirii critice 

Kovacs, M. et all. (2007). Proiecte didactice 

pentru promovarea gândirii critice. Ed. 

Studium Cluj-Napoca 

Carte: Lecții de matematică pentru 

dezvoltarea gândirii critice 

Văcărețu, A-S. (2008). Lecții de matematică 

pentru dezvoltarea gândirii critice. Ed. Eikon 

Educațional Cluj-Napoca 



20 
 

Concept Suport de curs existent 

(în limba română) 

Materiale resursă publicate (în limba 

română) 

Sursa materialelor resursă publicate 

Video - Soluții pentru analfabetismul 

funcțional 

Vocile Iașului (30 martie 2016) - 

http://www.arlromania.ro/2016/04/04/vocile-

iasului-30-martie-2016-solutii-pentru-

analfabetismul-functional/ 

metacogniție/ 

competențe 

metacognitive 

Suport de curs BaCuLit 

Suport de curs GCIA 

Articol : Trei concepte transcurriculare 

care susțin învățarea 

Buletinul informativ 1- Literația dintr-o privire 

- http://www.arlromania.ro/reading-learn-

citesc-pentru-invata/ - Asociația română de 

literaţie 

Articol: Un model pentru dezvoltarea 

metacomprehensiunii (de Florentina 

Sânmihăian) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 

Formele de prezență ale lui „meta-” în 

ora de literatură (de Alina Pamfil) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 

Articol: Metacogniția și dezvoltarea 

competenței de a învăța. Aspecte 

practice și implicații curriculare (de 

Kovacs Maria) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 

Articol: Ochii de sub cetină. 

Metacogniția și experiențele 

emoționale (de Ioana-Roxana 

Matache) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 

Articol: Cum pot învăța să învăț? (de 

Gabriela Medan) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 
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Concept Suport de curs existent 

(în limba română) 

Materiale resursă publicate (în limba 

română) 

Sursa materialelor resursă publicate 

Articol: Cum să înveți (de Mihaela 

Nicolae) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 

Articol: Cine pune întrebările 

metacognitive (de Mihaela Melinte) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 

Principiile de bază ale unui curriculum 

în domeniul literației. Metacogniția 

(de Brândușa Chelariu) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 

Chestionarul și reflecția de tip 

metacognitiv (de Cristina Oprița) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 

Cunoaștere / Cunoaștere – cogniție/ 

Cogniție / Metacogniție (de 

Alexandru-V. Mureșan) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 

metodă de lectură Suport de curs BaCuLit Articol: Primii pași spre literaţie (de 

Anca Petriuc) 

Consilierul de lectură – revista ANPRO, Editura 

Casa Cărții de Știință - An I, nr. 4, 2015 

modelul uceniciei 

cognitive 

Suport de curs BaCuLit   

proces/ proiect acțiune – 

cercetare 

Suport de curs GCIA   

strategii de dezvoltare a 

vocabularului academic 

Suport de curs BaCuLit Articol: Primii pași spre literaţie (de 

Anca Petriuc) 

Consilierul de lectură – revista ANPRO, Editura 

Casa Cărții de Știință - An I, nr. 4, 2015 

Articol: Învățarea limbii prin 

stimularea abilităților de gândire: un 

studiu de caz din Anglia bazat pe 

Școala reflexivă – revista ALSDGC România - 

http://alsdgc.ro/publicatii/scoala - volumul 2, 

nr. 1 (4), aprilie 2005 

http://alsdgc.ro/publicatii/scoala
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Concept Suport de curs existent 

(în limba română) 

Materiale resursă publicate (în limba 

română) 

Sursa materialelor resursă publicate 

cercetări întreprinse de profesori (de 

Trevor Davies) 

strategii de învățare prin 

cooperare 

Suport de curs GCIA Carte: Proiecte didactice pentru 

promovarea gândirii critice 

Kovacs, M. et all. (2007). Proiecte didactice 

pentru promovarea gândirii critice. Ed. 

Studium Cluj-Napoca 

Carte: Lecții de matematică pentru 

dezvoltarea gândirii critice 

Văcărețu, A-S. (2008). Lecții de matematică 

pentru dezvoltarea gândirii critice. Ed. Eikon 

Educațional Cluj-Napoca 

strategii de lectură Suport de curs BaCuLit Articol: Un model de învățare a 

strategiilor de comprehensiune a 

textului. Diagrama Venn (de Ana 

Boariu) 

Consilierul de lectură – revista ANPRO, Editura 

Casa Cărții de Știință - An II, nr. 1, 2016 

Articol: Primii pași spre literaţie (de 

Anca Petriuc) 

Consilierul de lectură – revista ANPRO, Editura 

Casa Cărții de Știință - An I, nr. 4, 2015 

Articol: Cinci exemple de receptare 

pluri-/inter-/transdisciplinară a 

textului istoric și literar (de Ramona 

Burcă, Nadina Lefter) 

Consilierul de lectură – revista ANPRO, Editura 

Casa Cărții de Știință - An I, nr. 3, 2015 

Strategii de optimizare a activității de 

comprehensiune a citirii (de Viorel 

Mih, Codruța Mih) 

Perspective –  revistă ANPRO, Editura: Casa 

Cărții de Știință - Nr. 1 (24)/ 2012 

strategii de lectură și 

scriere 

Suport de curs GCIA Articol: Cum poate fi stimulată 

gândirea în cadrul unui curs (de 

Marcel Cremene) 

Contributors.ro - 

http://www.contributors.ro/editorial/cum-
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Concept Suport de curs existent 

(în limba română) 

Materiale resursă publicate (în limba 

română) 

Sursa materialelor resursă publicate 

poate-fi-stimulata-gandirea-in-cadrul-unui-

curs/ 

Articolul: De la metodele expozitive 

spre scrierea pentru dezvoltarea 

gândirii critice (de Maria Eliza Dulamă) 

Școala reflexivă – revista ALSDGC România - 

http://alsdgc.ro/publicatii/scoala - volumul 1, 

nr. 3, octombrie 2004 

Articol: Matematica ascunsă în texte 

(de Ariana-Stanca Văcărețu) 

Școala reflexivă – revista ALSDGC România - 

http://alsdgc.ro/publicatii/scoala - seria 2, nr. 

1, august 2007 

Carte: Lecții de matematică pentru 

dezvoltarea gândirii critice 

Văcărețu, A-S. (2008). Lecții de matematică 

pentru dezvoltarea gândirii critice. Ed. Eikon 

Educațional Cluj-Napoca 

structura textului Suport de curs BaCuLit   

taxonomia lui Bloom Suport de curs GCIA Carte: Lecții de matematică pentru 

dezvoltarea gândirii critice 

Văcărețu, A-S. (2008). Lecții de matematică 

pentru dezvoltarea gândirii critice. Ed. Eikon 

Educațional Cluj-Napoca 

teste PISA Suport de curs BaCuLit Articol: Ce exerciții au primit elevii 

români de 15 ani la testele PISA. Le 

puteți rezolva? (de Ioana Nicolescu) 

Adevărul – 5 Decembrie 2013 

http://adevarul.ro/educatie/scoala/ce-

exercitii-primit-elevii-romani-15-ani-testele-

pisa-puteti-rezolval-

1_52a0a260c7b855ff5679bc38/index.html 

Articol : Trei concepte transcurriculare 

care susțin învățarea 

Buletinul informativ 1- Literația dintr-o privire 

- http://www.arlromania.ro/reading-learn-

citesc-pentru-invata/ - Asociația română de 

literaţie 

http://alsdgc.ro/publicatii/scoala
http://alsdgc.ro/publicatii/scoala
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Concept Suport de curs existent 

(în limba română) 

Materiale resursă publicate (în limba 

română) 

Sursa materialelor resursă publicate 

Articol : Definițiile PISA ale 

alfabetizării 

Buletinul informativ 2 - Literația dintr-o privire 

- http://www.arlromania.ro/reading-learn-

citesc-pentru-invata/ - Asociația română de 

literaţie 

Articol: Patru din zece elevi români 

pot citi acest text, dar nu-l înțeleg. 

Liceenii români, printre cei mai slabi 

din lume la testele PISA (de Andreea 

Ofițeru) 

Gândul Știri – 4 decembrie 2013 

http://www.gandul.info/stiri/patru-din-zece-

elevi-romani-pot-citi-acest-text-dar-nu-l-

inteleg-liceenii-romani-printre-cei-mai-slabi-

din-lume-la-testele-pisa-11741051 

Articol: Testarea PISA 2015 - Cum s-a 

desfășurat testarea PISA în România, 

anul acesta, și ce tip de subiecte au 

avut elevii (de Raluca Pantazi) 

Hotnews – 15 iulie 2015 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-

20302497-testarea-pisa-2015-cum-desfasurat-

testarea-pisa-romania-anul-acesta-tip-

subiecte-avut-elevii.htm 

tipuri de întrebări Suport de curs GCIA Carte: Lecții de matematică pentru 

dezvoltarea gândirii critice 

Văcărețu, A-S. (2008). Lecții de matematică 

pentru dezvoltarea gândirii critice. Ed. Eikon 

Educațional Cluj-Napoca 

Tabel 9: Concepte și materiale resursă în limba română pentru programe de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul dezvoltării 

competențelor de literație prin toate disciplinele școlare 


