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GRUPUL DE EXPERŢI UE LA NIVEL ÎNALT
PRIVIND ALFABETIZAREA

Rezumat

Prezentul raport este un semnal de alarmă privind criza alfabetizării care afectează fiecare ţară din Europa. Trebuie
să conştientizăm că citirea şi scrierea reprezintă mult mai mult decât o tehnică sau o competenţă. Alfabetizarea are
legătură cu stima de sine şi abilitatea persoanelor de a acţiona şi de a se dezvolta în societate ca indivizi, cetăţeni activi,
angajaţi sau părinţi. Societăţile noastre trebuie să se confrunte cu această criză ascunsă şi să acţioneze împreună
pentru creşterea nivelului de alfabetizare şi reducerea analfabetismului. Trăim un paradox: în timp ce era digitală
solicită niveluri tot mai ridicate de alfabetizare, milioane de europeni de toate vârstele continuă să nu se ridice la
nivelul acestui obiectiv.
De prea multe ori nu punem la îndoială competenţele de citire şi scriere, de procesare a informaţiilor şi de implicare
esenţială a resurselor multiple ale persoanelor. Mult prea adesea considerăm că problema alfabetizării revine doar
profesorilor, şcolilor şi guvernelor. Or, tocmai deoarece competenţele de citire şi scriere vizează atât de multe aspecte
sociale şi economice, o gamă largă de actori au un rol de jucat în abordarea acestor probleme.
Prezentul raport evidenţiază problemele esenţiale şi soluţiile necesare pentru alfabetizarea tuturor cetăţenilor
europeni.
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Înţelegerea problemelor şi a oportunităţilor:

importanţa
alfabetizării

Un număr mare de cetăţeni sunt lipsiţi
de competenţele de citire şi scriere

Competenţele solide de citire şi scriere sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea vieţii personale şi promovarea unei economii puternice şi
durabile în Europa. Alfabetizarea oferă individului posibilitatea de
a-şi dezvolta capacităţile de reflecţie, critice şi empatice şi este esenţială pentru bunăstarea personală. Într-adevăr, în lipsa dezvoltării
unei game variate de competenţe şi a productivităţii ulterioare
a populaţiei de vârstă activă, provocările demografice şi socio-economice ale Europei nu pot fi depăşite. Nivelul redus de alfabetizare
poate fi soluţionat, fapt dovedit de ţările care au adoptat deja o varietate de abordări cu rezultate pozitive şi rentabile. Cu toate acestea,
mai rămân multe de făcut.
Nivelul de alfabetizare al unui număr uimitor de mare de europeni
nu este unul corespunzător. Sondajele naţionale şi internaţionale
arată că aproximativ unul din cinci adulţi şi unul din cinci adolescenţi în vârstă de cincisprezece ani sunt lipsiţi de competenţele de
citire necesare pentru implicarea deplină în societatea modernă.

Îmbunătăţirea nivelului
de alfabetizare al
persoanelor
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• Depăşirea nivelului de aspiraţie redus
• O mai mare abilitate de a decide
• Câştiguri mai mari

•O
 mai mare participare civică
•O
 portunităţi educaţionale
şi de angajare superioare
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Alfabetizarea este o cerinţă fundamentală pentru cetăţenii de toate
vârstele ai Europei moderne iar modificările de natură profesională,
economică şi societală în general fac din aceasta un aspect şi mai
important. Alfabetizarea este importantă deoarece:
•	piaţa muncii solicită competenţe de citire şi scriere tot mai
avansate;
•	participarea socială şi civică în lumea digitală depinde tot mai
mult de alfabetizare;
•	digitizarea modifică însăşi natura alfabetizării conferindu-i o mai
mare importanţă, întrucât interacţiunea şi comunicarea socială,
civică şi economică se centrează în jurul cuvântului scris;
•	populaţia se află într-un proces de îmbătrânire iar competenţele
de citire şi scriere, inclusiv competenţele digitale, trebuie
actualizate;
•	sărăcia şi nivelul redus de alfabetizare formează un cerc vicios,
susţinându-se reciproc; iar
•	mobilitatea şi migraţia în creştere sporesc caracterul multilingv
al alfabetizării prin îmbinarea unei game largi de origini culturale şi lingvistice.

Investiţiile în alfabetizare sunt esenţiale
pentru bunăstarea cetăţenilor şi justificate
din punct de vedere economic

Investiţiile pentru îmbunătăţirea nivelului de alfabetizare în rândul
cetăţenilor de toate vârstele sunt justificate din punct de vedere
economic ducând la câştiguri tangibile de miliarde de euro pe termen lung pentru indivizi şi societate. Îmbunătăţirea nivelului de
alfabetizare reprezintă o condiţie preliminară esenţială pentru dezvoltarea economică viitoare a UE şi bunăstarea cetăţenilor săi. Iar
dincolo de câştigurile materiale, nu trebuie să uităm că alfabetizarea
este definitorie pentru fiinţa umană. În timp ce încrederea în sine
nu are o valoare economică cuantificabilă, aceasta stimulează succesul economic şi social prin aspiraţia către succes.

Trăim un paradox: în timp ce citirea şi scrierea sunt mai importante
şi relevante ca oricând în contextul lumii digitizate, competenţele
noastre de citire şi scriere nu reuşesc să ţină pasul. Se impune răsturnarea urgentă a acestei situaţii alarmante.

Îmbunătăţirea nivelului
de alfabetizare al
societăţii

• Îmbunătăţirea stării de sănătate
şi a nivelului de bunăstare
• Reducerea sărăciei
• Reducerea inegalităţii
• Creșterea capitalului social

• Crearea unei Europe mai
imparţiale, mai bogate şi orientate
către inovare
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Există la nivel european câteva concepţii greşite larg răspândite despre natura,
dimensiunea şi obiectivul alfabetizării şi soluţiile propuse în acest sens.
Acestea împiedică dezvoltarea alfabetizării întrucât se regăsesc atât la indivizi
cât şi la factorii de decizie. Pentru a înregistra progrese reale, este necesară,
întâi de toate, risipirea acestor mituri.

Eliminarea
concepţiilor greşite
Concepţii greşite
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Fapte concrete

„Nivelul redus de alfabetizare este un fenomen care
se manifestă în ţările în curs de dezvoltare,
cu siguranţă nu şi în Europa!?”

Unul din cinci europeni în vârstă de cincisprezece ani şi aproximativ unul din
cinci adulţi sunt lipsiţi de competenţele de citire şi scriere necesare desfăşurării
cu succes a activităţilor în societatea modernă.

„Nivelul redus de alfabetizare este o problemă specifică
migranţilor şi nu celor născuţi şi crescuţi
în ţările europene.”

Marea majoritate a copiilor şi adulţilor cu competenţe de citire şi scriere reduse
s-au născut şi au crescut în ţara în care locuiesc iar limba de învăţare a acestora
este precum limba maternă.

„Nivelul redus de alfabetizare afectează doar
persoanele marginalizate social.”

Unul din cinci adulţi din Europa sunt lipsiţi de competenţele de citire şi scriere
adecvate iar majoritatea dintre aceştia sunt angajaţi.

„Unii oameni pur şi simplu nu pot învăţa
să scrie şi să citească.”

Aproape orice persoană care întâmpină dificultăţi de citire şi scriere poate
dezvolta aceste competenţe dacă beneficiază de sprijinul corespunzător. Doar
persoanele cu dificultăţi cognitive severe sunt incapabile să dezvolte o
alfabetizare funcţională.

„Responsabilitatea privind deprinderea competenţelor
de citire şi scriere revine şcolii.”

Şcolile joacă un rol important însă nu sunt singurele responsabile. O gamă
largă de actori contribuie la dezvoltarea nivelului de alfabetizare, de la părinţi
şi colegi, la serviciile medicale şi alţii. După încheierea educaţiei formale,
angajatorii joacă un rol esenţial în acest sens cu un impact pozitiv atât pentru
angajator cât şi pentru angajat.

„Dislexia este o boală incurabilă, prin urmare
nu se poate face nimic în acest sens.”

În prezent, se aşteaptă ca progresele în materie de citire şi scriere ale copiilor să
aibă loc la o viteză standard conform unei singure metodologii. Copiii cu
dificultăţi de citire sunt deseori diagnosticaţi ca dislexici. Diagnosticul ar trebui
să fie „persoană cu dificultăţi de citire”, iar accentul să cadă pe rezolvarea
problemei. În principiu, fiecare copil poate învăţa să citească şi să scrie.

„Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor
cu dificultăţi de citire necesită prea mult timp,
implică un grad de dificultate şi costuri
prea mari pentru a merita efortul.”

Programele care urmăresc îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu
dificultăţi de citire au o rată mare de succes şi sunt extrem de rentabile. Această
investiţie se amortizează de zeci şi chiar sute de ori în cursul vieţii unui individ.

„Părinţii nu au nicio influenţă asupra dezvoltării
nivelului de alfabetizare al copiilor după primii ani.”

Atitudinea părinţilor şi practicile de alfabetizare au o influenţă foarte mare
asupra dezvoltării nivelului de alfabetizare a copiilor până în perioada
gimnaziului. Intervenţiile de îmbunătăţire a competenţelor de susţinere din
partea părinţilor au un impact semnificativ asupra alfabetizării copiilor.

„Este prea târziu să intervii asupra problemelor
de alfabetizare ale copiilor după
încheierea şcolii primare.”

Milioane de copii pot citi când încep gimnaziul însă nu suficient de bine pentru
a avea rezultate bune la şcoală. Beneficiind de asistenţă specializată, aceşti tineri
pot dezvolta competenţe bune sau chiar excelente de citire şi scriere.
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Identificarea soluţiilor:

abordarea bazată
pe cooperare
Dezvoltarea asumării responsabilităţilor

De foarte mult timp alfabetizarea a fost considerată responsabilitatea exclusivă a sistemului educaţional. Nivelul redus de alfabetizare
reprezintă o problemă societală cu consecinţe uriaşe asupra ambiţiilor şi strategiilor noastre în materie de sănătate publică, ocupare
a forţei de muncă, participare digitală, e-guvernare, participare
civică, sărăcie şi incluziune socială. Îmbunătăţirea reală a nivelului
de alfabetizare necesită implicare şi cooperare politică cuprinzând
întreg spectrul politic şi dincolo de acesta. Este necesară asumarea
de către societate şi guvern a responsabilităţilor privind strategiile
în materie de alfabetizare care să se adreseze tuturor vârstelor şi să
fie independente de calendarele politice.

Punerea bazelor pentru dezvoltarea
alfabetizării

Europa ar trebui să-şi facă cunoscute aspiraţiile şi să aibă drept obiectiv alfabetizarea funcţională a tuturor cetăţenilor. Acest lucru
înseamnă angajamentul faţă de o viziune în care doar alfabetizarea
100 % funcţională este acceptată. Guvernele, şcolile, angajatorii şi
organizaţiile non-guvernamentale (ONG-urile) ar trebui să se dedice
atingerii acestui obiectiv. În cadrul acestui proces:
•	ar trebui create parteneriate între actorii societali şi educaţionali
pentru dezvoltarea alfabetizării;
•	statele membre ale UE ar trebui să adopte strategii cuprinzătoare
de alfabetizare bazate pe elaborarea comună a politicilor în cadrul
departamentelor şi al organizaţiilor, situând alfabetizarea nu doar
în centrul activităţii educaţionale ci şi al tuturor politicilor
publice relevante;
•	aceste strategii ar trebui să vizeze toate vârstele, începând din
primii ani şi să se extindă pe parcursul perioadei şcolare, adresându-se inclusiv adulţilor;
•	sensibilizarea asupra acestei probleme şi eliminarea tabuurilor
referitoare la nivelul redus de alfabetizare ar trebui să constituie
parte integrantă a eforturilor strategice şi să includă sondaje privind nivelul de competenţe al populaţiei şi monitorizarea evoluţiei acestora;
•	aceste strategii ar trebui să dispună de bugete adecvate şi cadre
de acţiune pe termen lung la nivel naţional, regional şi local; şi
•	este necesar angajamentul politic la cel mai înalt nivel pentru
introducerea acestui aspect în agendă, menţinerea vizibilităţii
sale şi a dinamicii iniţiativelor din teren.
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Acţiuni
recomandate
Pe baza examinării dovezilor,
grupul de experţi la nivel
înalt privind alfabetizarea
a emis o serie de recomandări.
Avem trei recomandări
fundamentale care se aplică
tuturor grupelor de vârstă:

1. Crearea unui mediu mai alfabetizat
Un mediu alfabetizat implică disponibilitatea imediată a cărţilor şi
a altor materiale de citit acasă, în şcoli, biblioteci şi nu numai, pe
suport de hârtie şi în format electronic. Acest lucru include, spre
exemplu, biblioteci în locaţii neconvenţionale precum centrele de
cumpărături sau staţiile de tren. Părinţii au nevoie de ajutor pentru
a-şi îmbunătăţi competenţele şi încrederea în vederea implicării
copiilor în dezvoltarea lingvistică şi lectura de plăcere. Politicile de
promovare a lecturii ar trebui încurajate pentru stimularea lecturii
şi a accesului la cărţi, prin organizarea de campanii media, târguri
de carte, evenimente de lectură publică, competiţii şi premieri editoriale. Este necesară schimbarea mentalităţii tuturor actorilor din
societate – de la părinţi la factori de decizie, de la serviciile sociale
şi medicale la actorii din domeniul educaţional şi de la indivizii în
sine la întreprinderi – pentru ca aceştia să conştientizeze caracterul
esenţial al angajamentului în promovarea citirii şi scrierii şi faptul
că fiecare poate învăţa să scrie şi să citească dacă beneficiază de încurajarea şi susţinerea corespunzătoare.
2. Î mbunătăţirea nivelului de predare a citirii şi scrierii
şi oferirea de sprijin suplimentar pentru lectură
Îmbunătăţirea calităţii predării începe cu introducerea cerinţelor
de înaltă calificare pentru toate cadrele didactice. Dezvoltarea profesională iniţială şi continuă a tuturor cadrelor didactice ar trebui
să vizeze în mod explicit aspectele de alfabetizare şi cele digitale. De
asemenea, educarea cadrelor didactice ar trebui să includă o gamă
largă de strategii de predare specifice alfabetizării, tehnici de evaluare şi metode de diagnosticare a problemelor de citire şi scriere.
Învăţământul de înaltă calitate poate avea o contribuţie semnificativă la reducerea problemelor de alfabetizare. Este esenţial să:
•	garantăm atractivitatea profesiei de cadru didactic şi recrutarea
selectivă a profesorilor;
•	oferim cadrelor didactice un grad mare de autonomie; şi
•	să ne asigurăm de buna utilizare a acestei autonomii de către profesori prin oferirea de posibilităţi excelente de formare, atât la
începutul cât şi pe parcursul carierei acestora.
Pentru a-i ajuta la îndeplinirea acestui obiectiv, este necesar să:
•	includem în educaţia iniţială şi dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice din ciclul primar, gimnazial şi a celor implicate în educaţia adulţilor o gamă largă de strategii de predare specifice alfabetizării, inclusiv aspecte digitale, tehnici de evaluare, metode de
diagnosticare a problemelor de citire şi scriere şi să îmbunătăţim
capacitatea de comunicare a profesorilor cu familiile în vederea
informării acestora şi a completării activităţii şcolare;
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•	îmbunătăţim şi să integrăm diagnosticele timpurii privind problemele senzoriale, de limbaj şi învăţare pentru a asigura o asistenţă educaţională mai eficientă necesară abordării tuturor
dificultăţilor de citire şi scriere;
•	să acordăm stimulente şi asistenţă pentru crearea de strategii de
alfabetizare la nivel organizaţional în şcoli, prin implicarea explicită a întregii comunităţi şcolare în sporirea gradului de atingere
a obiectivelor de citire şi scriere;
•	dezvoltăm o programă şcolară coerentă în materie de alfabetizare
începând cu educaţia preşcolară până la cea destinată adulţilor;
•	asigurăm o gamă completă de materiale de citit, de la cele electronice până la cele pe suport de hârtie, de la literatura canonică
la ziare şi cărţi de benzi desenate;
•	oferim un interval de timp adecvat pentru citirea instrucţiunilor
şi activităţile de lectură liberă, permiţând elevilor să-şi aleagă
materialele şi să-şi stabilească propriul ritm de lectură;
•	stabilim standarde în funcţie de vârstă şi să oferim instrumente
de evaluare pentru a-i ajuta pe profesori să măsoare progresele şi
să identifice nevoile de asistenţă suplimentară şi să asigurăm disponibilitatea asistenţei;
•	integrăm competenţele de citire în cadrul programei şcolare,
prin abordarea aspectelor de lectură în materiile studiate pe parcursul gimnaziului, de natură academică sau profesională; şi
•	dezvoltarea unei programe şcolare pentru alfabetizarea adulţilor.
Pentru adulţi, programele şcolare ar trebui să se axeze pe dobândirea competenţelor de citire şi scriere prin exemple practice,
reale şi/sau de la locul de muncă.
3. Creşterea participării şi a incluziunii
Pentru o participare mai echitabilă şi incluzivă în cadrul procesului
de alfabetizare, este necesară reducerea următoarelor decalaje:
Decalajul socio-economic: copiii săraci şi dezavantajaţi au în general un nivel de alfabetizare redus. Decalajul cauzat de dezavantajele
sociale reprezintă cel mai important decalaj în materie de alfabetizare pe care Europa trebuie să-l abordeze. Sistemele educaţionale
mai echitabile, asigurarea accesului la educaţia şi îngrijirea copiilor
preşcolari (EICP) de înaltă calitate şi la preţuri accesibile, evitarea
diferenţierii timpurii a elevilor în funcţie de abilităţi în anumite
filiere educative, evitarea repetenţiei şi acordarea asistenţei şi a
materialelor necesare pentru nevoile educaţionale ale copiilor (spre
exemplu, finanţarea cărţilor, a hainelor şi a meselor de prânz) pot
contribui la diminuarea acestei decalaj.

Decalajul generat de migraţie: mulţi dintre imigranţi, nu toţi însă,
au un nivel redus de alfabetizare în limba ţării în care s-au mutat.
Pentru abordarea acestei probleme, migranţii nou-sosiţi, atât adulţi
cât şi copii, trebuie să aibă acces la evaluarea nivelului lingvistic şi de
alfabetizare, precum şi la oportunităţi flexibile şi personalizate de
învăţare a limbii conform nevoilor individuale. Este necesară implementarea activităţilor de mobilizare a părinţilor migranţi care să
implice comunitatea şcolară. Bilingvismul trebuie considerat drept
un avantaj pentru dezvoltarea lingvistică ulterioară prin încurajarea
păstrării limbii şi a mândriei tuturor minorităţilor lingvistice.
Decalajul de gen: nivelul de alfabetizare este mai redus în cazul băieţilor în perioada adolescenţei. Decalajul de gen este întâi de toate un
decalaj motivaţional şi de angajament. Abordarea acestuia necesită
materiale mai atractive şi deschiderea spre resursele digitale pentru
ca citirea şi scrierea să devină relevante pentru preferinţele băieţilor,
implicarea mai multor figuri masculine reprezentative în alfabetizare
şi atragerea mai multor bărbaţi către profesia de cadru didactic.
Decalajul digital: timpul redus alocat de persoanele sărace şi dezavantajate accesului la internet este destinat într-o mai mică măsură
învăţării şi mai mult divertismentului. În plus, în cazul multor copii
există un decalaj între procesul şcolar de alfabetizare în cadrul
căruia utilizează materiale tipărite şi citirea şi scrierea digitale de
acasă. Pentru adulţi, îmbunătăţirea competenţelor de citire şi scriere în contextul dezvoltării competenţelor digitale poate avea un
triplu avantaj: dezvoltarea competenţelor digitale în sine, implementarea competenţelor de citire şi scriere necesare oferă acces la
lumea mesajelor scrise, a e-mail-ului etc. şi inculcarea competenţelor
esenţiale pentru evaluarea surselor de informaţii on-line.
Prin urmare, atât practicile digitale cât şi cele digitale non formale
ar trebui utilizate într-o mai mare măsură în clasă şi în educaţia adulţilor pentru sporirea motivaţiei cursanţilor de a se implica în activităţile de citire şi scriere. Cadrele didactice de la toate nivelurile ar
trebui să deţină competenţele necesare de integrare a TIC în procesul
de alfabetizare. Editorii şi producătorii de software ar trebui să ofere
medii variate de lectură digitală care să permită utilizare preponderentă a TIC pentru învăţare – nu doar pentru divertisment.
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Abordarea problemelor
de alfabetizare specifice:

abetizarea
pentru toate
vârstele
Fiecare grupă de vârstă –
în mare, copiii de vârstă mică,
vârsta primară, adolescenţii
şi adulţii – se confruntă cu
propriile provocări distincte
în materie de alfabetizare.
Prezentul raport abordează
în mod detaliat problemele
specifice aferente acestor grupe
de vârstă. Recomandările noastre
pentru fiecare grupă de vârstă
sunt următoarele:

Copiii

1.Stimularea şi susţinerea familiei
Implementaţi programe de alfabetizare destinate familiei pentru
îmbunătăţirea nivelului de alfabetizare al părinţilor şi a competenţelor parentale; de asemenea, creaţi o cultură a lecturii de plăcere.
Oferiţi cursuri de limbă pentru părinţii care nu vorbesc limba predată în şcoală.
Colaboraţi cu întreprinderile, ONG-urile şi serviciile de asistenţă
familială (spre exemplu, serviciile medicale) pentru atragerea părinţilor şi implicarea acestora în programele de alfabetizare.
Puneţi la dispoziţia responsabililor cu serviciile de asistenţă familială mijloacele necesare pentru susţinerea atât a copiilor cât şi a părinţilor în dezvoltarea nivelului de alfabetizare.
2. Î mbunătăţirea calităţii şi asigurarea accesului
gratuit la EICP
Creşterea investiţiilor în EICP de înaltă calitate este una dintre cele
mai bune investiţii pe care statele membre le pot face pentru viitorul
capitalului uman european. EICP gratuită ar trebui să fie disponibilă pentru toţi copii. „De înaltă calitate” însemnă personal înalt
calificat şi o programă şcolară axată pe dezvoltarea lingvistică prin
joc cu accent pe dezvoltarea lingvistică, psihomotorie şi socială,
precum şi competenţe emergente de citire şi de scriere bazate pe
stadiile de dezvoltare naturală ale copiilor.
 sigurarea evaluării timpurii a problemelor
3. A
de alfabetizare emergente
Asiguraţi testarea auzului, vederii şi a vorbirii tuturor copiilor mici
la o vârstă adecvată, precum şi corectarea acestora în cel mai scurt
timp posibil. Implementaţi un sistem de evaluare timpurie a competenţelor lingvistice şi a celor preliminare citirii şi scrierii şi de
identificare şi abordare a celor care riscă să rămână în urmă sau să
fie excluşi.
 ooperarea între părţile interesate dintr-o perspectivă
4. C
axată pe copil.
Stimulaţi cooperarea între instituţiile EICP, părinţi, serviciile
medicale, biblioteci şi alte organizaţii care sunt esenţiale pentru
viaţa şi dezvoltarea copiilor de vârstă mică. Susţineţi instituirea şi
extinderea programelor de acordare a cărţilor sub formă de cadou.
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Şcoala primară

Adolescenţii

1. Creşterea numărului de profesori specializaţi în lectură
şi promovarea calificărilor pentru toate cadrele didactice
de şcoală primară

1. Transformaţi fiecare cadru didactic într-unul
de alfabetizare

Instituiţi funcţia de profesor specializat în lectură cu rolul de persoană resursă pentru cadrele didactice din învăţământul primar şi
gimnazial pentru îmbunătăţirea nivelului de alfabetizare.
Concepeţi măsuri pentru îmbunătăţirea statutului şi a atractivităţii
profesiei de cadru didactic de şcoală primară, spre exemplu prin
salarii, condiţii bune de muncă şi cerinţe ridicate de calificare.
Asiguraţi-vă că toate cadrele didactice nou calificate obţin o diplomă
de master şi deţin competenţe precum evaluarea critică a cercetării
în materie de alfabetizare şi noi metode de instruire, prin personalizarea formării în funcţie de diversitatea lingvistică a studenţilor şi
implicarea părinţilor în activitatea şcolară de citire şi scriere a propriilor copii.
2. Intervenţia timpurie
Instituiţi standarde minime de alfabetizare în funcţie de vârstă
susţinute prin evaluare pentru abordarea timpurie a nevoilor individuale de alfabetizare ale elevilor. Acordaţi elevilor şi şcolilor cu
performanţe reduse asistenţa de care au nevoie în cel mai scurt timp
posibil. Susţineţi înţelegerea dificultăţilor de învăţare de către
părinţi şi colaborarea mai bună a acestora cu şcolile în vederea abordării problemelor. Schimbaţi concepţia asupra dislexiei, prin reorientarea atenţiei de la asistenţa medicală la cea educaţională în
cazul persoanelor cu dificultăţi de citire.

Adaptaţi abordările cadrelor didactice astfel încât citirea şi scrierea
să fie predate ca şi competenţe esenţiale pe parcursul educației secundare. Sensibilizaţi cadrele didactice cu privire la importanţa competenţelor de citire şi scriere pentru toate cursurile astfel încât aceştia
să le considere parte a propriilor responsabilităţi. Integraţi alfabetizarea în cadrul programei şcolare prin abordarea aspectelor de lectură în materiile studiate pe parcursul învățământului secundar, de
natură academică sau profesională.
2. Punerea la dispoziţie a materialelor corespunzătoare
pentru motivarea tuturor cititorilor, în special a băieţilor
Oferiţi materiale de lectură tot mai diverse, de la cărţi de benzi desenate la literatură canonică, de la mesaje text la cărţi electronice.
Includeţi lectura digitală ca parte a normei de predare în şcolile
din Europa. Oferiţi profesorilor de limbă şi literatură posibilitatea
de a dobândi competenţele necesare pentru utilizarea într-o mai
mare măsură a TIC în cadrul orelor.
3. Stimularea cooperării între şcoli şi întreprinderi
Promovaţi, stimulaţi şi facilitaţi cooperarea între şcoli şi întreprinderi, insuflând elevilor concepţia conform căreia competenţele de
citire şi scriere sunt esenţiale pentru dezvoltarea personală, precum
şi pentru obţinerea şi menţinerea unui loc de muncă.

3. Stimularea motivaţiei de a citi
Asiguraţi-vă că programa şcolară şi metodele de predare se axează
pe motivarea citirii şi a scrierii îmbinată cu speranţele mari de reuşită pentru prevenirea eşecului învăţării şi consolidarea încrederii.
Dotaţi bibliotecile şcolare şi cele din sălile de studiu cu materiale
de citit atractive şi interesante pentru toate grupele de vârstă şi gusturile. Folosiţi instrumentele TIC şi lectura digitală atât în cadrul
activităţilor şcolare cât şi al celor desfăşurate acasă în familie.
Dezvoltaţi, în contextul programelor de alfabetizare în familie,
campanii şi programe care pun la dispoziţia părinţilor şi a elevilor
dezavantajaţi resurse şi voluntari pentru asistenţă şi lectură.
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ABoRDAREA PRoBLEmELoR
DE ALFABETIZARE sPEcIFIcE:
LFABETIZAREA PENTRU ToATE VâRsTELE

ADULŢII

1. Instituirea sistemelor de monitorizare a nivelului
şi practicilor de alfabetizare a adulţilor
Obţineţi date privind nivelul de alfabetizare în rândul populaţiei
adulte şi realizaţi sondaje naţionale şi regionale pentru identificarea
grupurilor care necesită o atenţie deosebită şi pentru planificarea
strategiilor viitoare. În cadrul acestui program, acordaţi o atenţie
specială nivelului de alfabetizare şi aritmetică al tinerilor marginalizaţi şi al delincvenţilor, atât adulţi cât şi tineri. Folosiţi rezultatele
obţinute la sondajele internaţionale, precum Programul de evaluare
internaţională a competenţelor adulţilor (PIACC) care va urma,
pentru stimularea politicilor. Împărtăşiţi cele mai bune practici şi
stimulaţi cererea în rândul actorilor care nu sunt încă implicaţi.
2. Comunicarea pe larg cu privire la nevoia de dezvoltare
a alfabetizării în rândul adulţilor
Intensificaţi politicile şi consolidaţi strategiile destinate nivelului
redus de alfabetizare în rândul adulţilor. Utilizaţi comunicarea
directă şi indirectă pentru încurajarea conştientizării de către adulţi
a propriilor probleme de alfabetizare, apoi întreprindeţi măsuri de
îmbunătăţire a competenţelor de alfabetizare a acestora. Massmedia ar trebui să elimine tabuurile asociate nivelului redus de alfabetizare adresându-se atât cetăţenilor UE cât şi migranţilor. Este
necesară sensibilizarea societăţii: colaboraţi cu ONG-urile, massmedia, angajatorii, organizaţiile societăţii şi celebrităţi pentru evidenţierea problemelor şi a soluţiilor în materie de alfabetizare.
3. Consolidarea profesiei de cadru didactic implicat
în procesul de alfabetizare a adulţilor
Îmbunătățiți profilul profesional al profesorilor care lucrează cu
alfabetizare a adulţilor oferindu-le acestora o formare iniţială şi
continuă personalizată, oportunităţi profesionale corespunzătoare
şi o remuneraţie adecvată. Procuraţi materiale de predare şi învăţare corespunzătoare şi puneţi-le la dispoziţia acestora în mod gratuit. Concepeţi programe şcolare şi metode de evaluare adecvate
nevoilor cursanţilor adulţi. Susţineţi voluntarii în dobândirea
competenţelor pedagogice şi în participarea la programele destinate identificării şi formării adulţilor cu dificultăţi de citire.
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4. Asigurarea accesului larg şi variat la oportunităţile
de învăţare
Oferiţi adulţilor o gamă variată de oportunităţi de învăţare personalizată, pe o durată şi într-un ritm adecvate, la intervale convenabile, în locaţii corespunzătoare, precum şi asistenţă TIC, de
preferinţă raportate la contextul personal şi profesional. Utilizaţi
legislaţia naţională şi regională pentru finanţarea, autorizarea şi susţinerea accesului mai larg la cursurile de înaltă calitate destinate
alfabetizării adulţilor. Cooperaţi cu departamentele guvernamentale şi autorităţile locale şi regionale, întreprinderi şi societatea civilă
pentru îndepărtarea barierelor instituţionale. Colaboraţi cu angajatorii pentru promovarea alfabetizării în rândul angajaților şi oferiţi
stimulente partenerilor sociali pentru preluarea responsabilităţii
dezvoltării programelor de alfabetizare la locul de muncă. Încurajaţi
furnizorii de educaţie şi formare profesională, precum şi cadrele
didactice şi formatorii profesionali să integreze alfabetizarea în
cadrul propriilor programe. Recunoaşteţi şi validaţi învăţarea non
formală şi informală, punând în prim plan realizările adulţilor în
domeniul învăţării bazate pe experienţă şi consolidarea cunoştinţelor tacite. Concepeţi programe eficiente de dezvoltare a nivelului
de alfabetizare a tinerilor adulţi marginalizaţi şi a delincvenţilor cu
competenţe reduse de citire şi scriere.
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