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INTRODUCERE

Prezentul	 ghid	 pentru	 implementarea	 Curriculumului	 la	 disciplina	 Limba străină 
în	liceu	reprezintă	un	reper	important	pentru	cadrele	didactice,	autorii	de	manuale	și	
factorii	de	decizie	 în	vederea	 implementării	 cu	 succes	a	 celor	mai	 recente	prevederi	
curriculare	elaborate	în	conformitate	cu	Volumul	Complementar	al	Cadrului European 
Comun de Referință pentru Limbi	publicat	în	anul	2018.

Recomandările	incluse	în	Ghid	se	referă	la	întregul	parcurs	şcolar	de	implementare	
a	Curriculumului la Limba străină	și	asigură	o	dezvoltare	continuă,	cu	un	grad	sporit	de	
complexitate,	a	ghidului	de	gimnaziu. Sugestiile	metodologice	și	modelele	de	evaluări	
și	sarcini	sunt	propuse	cadrelor	didactice	pentru	a	aborda	predarea	limbilor	străine	din	
perspectiva	acțională.	Cadrele	didactice	sunt	încurajate	să	abordeze	conținutul	Ghidu-
lui	în	mod	creativ	și	personalizat,	adaptându-l	la	specificul	procesului	didactic	în	mod	
corespunzător,	conform specificului vârstei şi principiilor şi strategiilor educaționale spe-
cifice disciplinei. 

În	contextul	noilor	recomandări	incluse	în	Volumul	Complementar	al	Cadrului Euro-
pean Comun de Referință pentru Limbi	publicat	în	anul	2018, prezentul	ghid	oferă	un	
instrumentar	variat	de	metode	și	procedee	didactice	care	permit	cadrului	didactic să 
dezvolte cele patru competențe: lingvistică, sociolingvistică, pragmatică şi pluri(inter)
culturală din	perspectiva	formării	profilului	unui	absolvent	capabil	a	socializa	cât	mai	
eficient	 într-o	 limbă	străină	 în	era	 tehnologiilor	 informaționale	moderne	 la	nivel	glo-
bal.	 Curriculumul	 la Limba străină	 în	 liceu	 accentuează	 condițiile	 favorabile	 fiecărui	
elev	 pentru	 a-și	 dezvolta	 competențele	 vizate	 într-un	 ritm	 individual,	 de	 a	 transfera	
capacitățile	 lingvistice	dobândite	 la	treapta	 liceală	de	 învățământ	 în	diverse	domenii,	
inclusiv	în	viața	cotidiană	și	în	domeniul	determinat	de	aria	curriculară,	pentru	ași	con-
tinua	studiile	în	învățământul	superior	și/sau	pentru	inserția	socială/profesională. La	fel	
de	importante	sunt	și	condițiile	care	vor	asigura	o	implementare	eficientă	a	Curriculu-
mului	actual	la	Limba străină în	liceu:

•	 promovarea	unui	management	eficient	al	 implementării	curriculumului	pentru	
învățământul	liceal;

•	 crearea	unui	climat	academic	favorabil	limbilor	străine	în	liceu	la	toate	nivelurile;
•	 crearea	mediului	de	învățare	bazat	pe	perspectiva	acțională;
•	 crearea	unui	cadru	motivațional	pentru	cadrele	didactice	și	elevi;
•	 integrarea	celor	mai	recente	elemente	de	noutate	din	Volumul	Complementar	al	

Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi	publicat	în	anul	2018;
•	 parteneriatul	eficient	cu	părinții	în	cheia	Strategiei	intersectoriale	de	dezvoltare	a	

abilităților	și	competențelor	parentale	pentru	anii	2016-2021;
•	 parteneriatul	eficient	cu	reprezentanții	comunității;
•	 parteneriatul	cu	partenerii	strategici	care	promovează	studierea	limbilor	străine	

la	nivel	local	și	internațional.
Implementarea	prevederilor	prezentului	ghid	va	contribui	la	o	mai	bună	echipare	a	

cadrelor	didactice	de	la	disciplina	Limba străină	cu	abilitățile	și	competențele	necesare	
pentru	o	predare	modernă,	actualizată,	bazată	pe	abordarea	acțională	în	conformitate	
cu	nevoile	de	dezvoltare	academică	și	profesională	din	era	digitală.	În	acest	sens,	ghidul	
trebuie	 tratat	 ca	 un	 instrument	 important	 și	 util	 realizării	 procesului	 educațional	 de	
calitate.	
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I. REFERINȚE CONCEPTUALE/TEORETICE  
ALE CURRICULUMULUI

1.1. Conceptul de Curriculum la disciplina Limba străină

Curriculumul	la	Limba străină	(LS) pentru	învățământul	liceal,	ediția	2019,	este	parte	
integrantă	a	Curriculumului	național	pentru	 învățământul	general	din	Republica	Mol-
dova,	reflectă	asigurarea	continuității	în	reformele	curriculare	și	politicile	educaționale	
implementate	 la	 nivel	 național	 și	 constituie	 o	 direcție	 strategică	 de	 promovare	 a	
calității	 învățământului	 general	 prin	 racordarea	 acestuia	 la	 standardele	 europene	 și	
internaționale.	Ghidul	de	implementare	a	Curriculumului	la	LS este	parte	a	sistemului	
de	produse	ale	Curriculumului	pentru	învățământul	liceal	și	reprezintă	un	document	de	
reper	în	implementarea	Curriculumului	în	procesul	educațional	la	disciplina	LS.	

Prezentul	document	corespunde	cu	provocările	și	schimbările	din	era	digitală:	glo-
balizarea,	digitalizarea,	tehnologizarea,	criza	valorilor,	dar	și	cu	cele	din	societatea	mo-
dernă:	criza	social-politică,	economică,	demografică,	inclusiv	din	sistemul	educațional	
național:	teoretizarea	curricula	pe	discipline	și	legătura	interdisciplinară	insuficientă	la	
nivel	curricular.	Nu	în	ultimul	rând,	acesta	ia	în	calcul	experiența	cadrelor	didactice	în	
procesul	de	predare-învățare-evaluare,	interesele	și	nevoile	elevului	modern	și	analiza-
rea	calității	rezultatelor	obținute	la	final	de	proces.	

Curriculumul	 la	disciplina	LS	 este	 legat	atât	de	curriculumul	 ca	proces	 (cercetare-
proiectare-predare-învățare),	cât	și	de	curriculumul	ca	produs	(cadru	de	referință,	pro-
grame,	ghiduri,	caiete,	teste	etc.).	Elaborarea	prezentului	Ghid	a	ținut	cont	de:	orien-
tarea	spre	învățarea	activă,	spre	a	învăța	să	înveți,	spre	formarea	de	competențe,	spre	
dezvoltarea	creativității	elevilor	ca	generatori	de	valori;	asigurarea	unui	echilibru	optim	
între	abordările	teoretice	și	aplicative;	posibilitățile	reale	de	aplicare	la	clasă	și	adapta-
rea	la	nivelurile	CECRL	(B1+	la	treapta	liceală).

Ghidul	 se	adresează	cadrelor	didactice	ce	predau	disciplina	LS	 la	 clasele	 liceale	 și	
managerilor	în	educație.	Condițiile	care	vor	asigura	o	implementare	reușită	a	Curriculu-
mului	dezvoltat	la	LS	includ	următoarele:	

•	 adaptarea	permanentă	a	Curriculumului	la	LS	la	CECRL;	

•	 respectarea	și	promovarea	politicilor	europene	privind	învățarea	limbilor	străine	
incluse	în	volumul	complementar	al	CECRL	publicat	în	anul	2018;	

•	 promovarea	unui	management	eficient	al	 implementării	curriculumului	pentru	
învățământul	liceal;

•	 crearea	unui	climat	psihologic	și	relațional	favorabil	LS	la	toate	nivelurile;	

•	 crearea	mediului	de	învățare	adecvat	LS;	

•	 crearea	unui	 cadru	motivațional	 pentru	 cadrele	 didactice	 și	 elevii	 care	 studia-	
ză	LS;	

•	 integrarea	conștientă	a	schimbărilor	și	noutăților	în	cadrul	curricular;	



5

•	 parteneriatul	eficient	cu	părinții	în	cheia	Strategiei intersectoriale de dezvoltare a 
abilităților şi competențelor parentale	pentru	anii	2016-20221;	

•	 parteneriatul	eficient	cu	reprezentanții	comunității,	cu	structurile	internaționale	
ce	reprezintă	limbile	străine	respective	în	Republica	Moldova.

1.2. Demersuri inovatoare ale Curriculumului la disciplina Limba străină 

Publicarea	volumului	complementar	al	CECRL	în	anul	2018	a	solicitat	introducerea	
unei	serii	de	reconceptualizări	în	cadrul	Curriculumului	pentru	disciplina	Limba străină.	
Elementele	de	noutate	care	se	regăsesc	în	noul	document	se	referă	la:

•	 delimitarea	clară	a	profilului	absolventului	pentru	fiecare	ciclu	de	studii	conform	
noilor	descriptori	din	volumul	complementar,	și	anume	B1+	pentru	ciclul	liceal;

•	 precizarea	noțiunii	de	competență	și	formularea	noilor	competențe: competența 
lingvistică, competența sociolingvistică, competența pragmatică și competența 
(pluri/inter)culturală;

•	 apariția	conceptului	de	unitate	de	competență	care	l-a	substituit	pe	cel	de	sub-
competență;

•	 organizarea	sugestiilor	tematice	în	crește,	pe	clase,	conform	fiecărui	ciclu	de	stu-
dii;

•	 organizarea	conținuturilor	gramaticale	în	crește,	pe	clase,	conform	fiecărui	ciclu	
de	studii;

•	 introducerea	secțiunii	dedicate	activităților	de	învățare	și	produselor	școlare	re-
comandate;

•	 introducerea	elementelor	care	țin	de	formarea	la	elevi	a	competențelor	de	medi-
ere.

Tabelul competenţelor specifice la disciplina Limba străină 

Competenţa 
specifică

Învăţământ primar
Învăţământ 
gimnazial

Învăţământ liceal

Competenţa 
lingvistică

Discriminarea	elemen-
telor	lingvistice	prin	
formulare	de	mesaje	
simple,	scurte	și	corec-
te,	manifestând	curiozi-
tate	pentru	valorizarea	
limbii	ca	sistem.

Aplicarea	normelor	
lingvistice	în	formula-
rea	de	mesaje	simple	
și	corecte,	valorifi-
când	limba	ca	sistem.

Utilizarea	resurselor	
lingvistice	formale	
în	realizarea	actelor	
comunicative,	mani-
festând	flexibilitate	și	
autocontrol.

Competenţa 
sociolingvis-
tică

Utilizarea	elementelor	
lingvistice,	demon-
strând	creativitate	pen-
tru	funcționarea	limbii	
în	cadrul	unui	contact	
social.

Utilizarea	struc-
turilor	lingvisti-
ce,	demonstrând	
funcționalitatea	
limbii	în	cadrul	unui	
contact	social.

Actualizarea	resur-
selor	lingvistice	în	
diverse	situații	de	
comunicare,	valori-
ficând	dimensiunea	
socială	a	limbii.

1 Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităților și competențelor parentale pentru anii 2016-2022, MECC, publicat: 
07.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 347-352, art. Nr : 1198.
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Competenţa 
pragmatică

Adaptarea	elementelor	
lingvistice	la	contex-
te	uzuale/familiare,	
dovedind	corectitudine	
și	coerență	în	structu-
rarea	mesajului.

Utilizarea	structu-
rilor	lingvistice	în	
cadrul	unor	contexte	
familiare	și	previzi-
bile,	demonstrând	
coerență	și	precizie	
în	comunicare.

Integrarea	resurselor	
lingvistice	în	contexte	
cotidiene	și	imprevi-
zibile,	demonstrând	
precizie	și	fluență	
discursive.

Competenţa 
(pluri/inter)
culturală

Aprecierea	elemen-
telor	specifice	culturii	
limbilor	străine	studia-
te,	exprimând	interes	și	
respect	pentru	valorile	
altei	culturi.

Aproprierea	elemen-
telor	specifice	culturii	
limbilor	țintă,	mani-
festând	deschidere	
și	motivație	pentru	
dialog	intercultural.

Integrarea	trăsături-
lor	specifice	culturii	
limbilor	țintă	în	
contexte	de	comuni-
care	interculturală,	
exprimând	empatie/
toleranță	și	acceptare	
a	diversității	cultu-
rale.

Funcțiile	Curriculumului	la	LS reies	din	stipulările	CRCN	și	au	caracter	de	conceptu-
alizare	și	proiectare,	de	reglare	și	normare,	de	orientare	și	sincronizare	cu	tendințele	
naționale	și	internaționale	actuale	în	sistemul	educațional.	Astfel,	la	finele	nivelului	li-
ceal	elevii	vor	poseda	competențe	la	LS	conform	nivelului	nivelul	B1+	conform	noilor	
descriptorilor	CECRL	și	vor	putea	să:

•	 înțeleagă	elementele	esențiale	când	este	folosit	un	limbaj	standard	clar	pe	teme	
familiare,	întâlnite	uzual,	legate	de	școală,	timpul	liber	etc.

•	 se	descurce	în	majoritatea	situațiilor	survenite	în	timpul	unei	călătorii	într-o	regi-
une	unde	este	vorbită	limba	țintă;

•	 producă	un	discurs	simplu	și	coerent	pe	teme	familiare	și	din	domeniile	sale	de	
interes;

•	 relateze	un	eveniment,	o	experiență	sau	un	vis,	să	descrie	o	speranță	sau	un	scop	
și	să	expună,	pe	scurt,	argumentele	sau	explicațiile	unui	proiect	sau	ale	unei	idei.

La	baza	curriculumului	actualizat	stau	următoarele	concepte	cheie:	
•	 Act comunicativ:	act	prin	care	poate	fi	realizat	procesul	de	comunicare.
•	 Competenţa lingvistică:	aplicarea	elementelor	lingvistice	în	producerea	mesaje-

lor	dezvoltate,	clare	și	corecte,	manifestând	flexibilitate	și	coerență/comporta-
ment	lingvistic	autonom	în	valorizarea	limbii	ca	sistem.

•	 Competenţa sociolingvistică:	racordarea	resurselor	lingvistice	la	diverse	situații	
de	comunicare,	demonstrând	sociabilitate	și	creativitate.

•	 Competenţa pragmatică:	integrarea	structurilor	lingvistice	în	contexte	de	ordin	
cotidian,	demonstrând	coerență,	precizie	și	fluență	în	comunicarea	orală/scrisă/
on-line.

•	 Competenţa (pluri/inter)culturală:	integrarea	elementelor	specifice	culturii	țării	
țintă,	în	contexte	de	comunicare	interculturală,	exprimând	empatie	și	acceptare	
pozitivă	a	diversității	culturale.
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•	 Conţinuturi:	mijloc/instrument	de	formare	a	competențelor	la	elevi.	
•	 Finalităţi:	rezultate	măsurabile	prin	pre-achiziții/unități	de	competență	obținute	

în	cadrul	procesului	de	învățare,	prin	care	se	certifică	în	ce	măsură	și	la	ce	nivel	
competențele	au	fost	formate/dezvoltate.	

•	 Limbă:	un	sistem	complex	de	semne,	simboluri	și	reguli	gramaticale,	instrument	
de	bază	a	comunicării	interumane.	

•	 Vorbire:	actualizarea	limbii	de	către	individ	în	cadrul	comunicării	interumane.	
•	 Limbaj:	sistem	de	comunicare	interumană	prin	intermediul	mijloacelor	verbale	

și	nonverbale.	
•	 Mediere:	activitate	care	permite	prin	traducere	sau	interpretare,	rezumat	sau	

sinteză	o	(re)formulare	accesibilă	a	unui	text	primar.	
•	 Sarcină:	acțiunea	unui	sau	mai	multor	subiecți	care	mobilizează	în	mod	strategic	

abilitățile	de	care	dispun	pentru	a	atinge	un	anumit	rezultat.	

Proiectarea	și	realizarea	procesului	didactic	la	LS la	nivelul	liceal	se	va	baza	pe	urmă-
toarele	principii:	

•		 principiul	dezvoltării	armonioase	a	personalității	elevului;	
•		 principiul	repetării	și	reciclării	materialului	prin	varierea	activităților	și	strategii-

lor	de	predare;	
•		 principiul	ilustrativității	în	prezentarea	materialului	didactic;	
•		 principiul	accesibilității	(de	la	simplu	la	compus)	în	prezentarea	conținuturilor;	
•		 principiul	abordării	individualizate;	
•		 principiul	personalizării	(sensibilizării	individuale);	
•		 principiul	achiziționării	active	a	cunoștințelor,	aptitudinilor	și	atitudinilor;	
•		 principiul	abordării	comunicative	a	conținuturilor	lingvistice	și	tematice;	
•		 principiul	abordării	interculturale;	
•		 principiul	coparticipării	active	a	elevului	la	procesul	de	predare-învățare-

evaluare;	
•		 principiul	centrării	pe	succes.

Noile	 formulări	 ale	 celor	 patru	 competențe:	 competența lingvistică, competența 
sociolingvistică, competența pragmatică și competența (pluri/inter)culturală	 au	 ca	
scop	centrarea	procesului	de	predare	pe	aspectul	comunicativ	și	abordarea	acțională	a	
limbii	în	vederea	extinderii	competențelor	de	comunicare	în	limba	străină,	în	orientarea	
spre	o	alegere	academică	și	profesională	și	cultivarea	atitudinilor	respective	la	formarea	
personalității	adolescentului.	Competențele	revizuite	reflectă	deplasarea	accentului	de	
pe	procesul	de	predare	pe	procesul	de	învățare,	reliefează	predominanța	rezultatelor	
în	fața	ofertelor,	reiterează	importanța	învățământului	formativ-dezvoltativ	în	fața	celui	
informativ-reproductiv.	Conținuturile	lingvistice	au	fost	descongestionate	și	transforma-
te	în	realități	funcționabile,	care	promovează	autonomia,	creativitatea,	ingeniozitatea	și	
interesele	elevilor	și	sunt	corelate	cu	particularitățile	de	dezvoltare	intelectuală,	psiho-
logică	și	de	vârstă	ale	elevilor.	

Un	element	important	de	noutate	pentru	clasele	liceale	este	introducerea	activităților	
transdisciplinare	și	interdisciplinare,	care	se	bazează	pe	abordări	flexibile	care	încura-
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jează	 interacțiunea	pozitivă,	motivarea	 și	 implicarea	elevilor	 în	procesul	propriei	 for-
mări,	elemente	de	învățare	dincolo	de	clasă	(outdoor	education)	în	contexte:	învățare-
aventură/de	tip	expediționar,	învățare	prin	descoperire,	învățare	experențială,	învățare	
prin	cercetare,	învățare	bazată	pe	proiect,	 învățarea	în	bază	de	sarcini,	etc.	Prezentul 
ghid încurajează implementarea la nivel semestrial a unor proiecte educaţionale cu 
deschidere interdisciplinară în cadrul ariei Limbă şi comunicare.

Organizarea	în	progresie	a	sugestiilor	tematice	pe	clase,	o	altă	componentă	inovatoa-
re	a	Curriculumului	dezvoltat,	reflectă	necesitatea	de	a	integra	elemente	care	aparțin	
unor	discipline	reconceptualizate	obligatorii	incluse	în	Planul-cadru:	dezvoltarea	perso-
nală,	educația	pentru	societate	și	educația	digitală.	Acestea	au	rolul	de	a	dezvolta	nu	
doar	competențele	lingvistice,	sociolingvistice,	pragmatice	și	(pluri/inter)culturale,	dar	
de	a	favoriza	autocunoașterea	elevilor	 în	devenirea	lor	ca	cetățeni	 informați,	activi	și	
integri,	care	ar	putea	relaționa	deschis	și	liber,	demonstrând	responsabilitate	în	luarea	
deciziilor	de	carieră	și	dezvoltarea	personală	pe	parcursul	întregii	vieți.

Sugestiile	tematice	au	fost	organizate	în	șase	grupuri:	mediul personal al elevului, 
mediul familial, mediul natural, mediul social și informațional și mediul cultural.	

Actele	comunicative,	activitățile	și	produsele	de	învățare	recomandate	au	fost	for-
mulate	prin	prisma	unor	inovații	de	ordin	metodologic,	la	baza	cărora	stau	interesele	și	
preferințele	adolescentului	din	secolul	XXI.	Printre	acestea	se	regăsesc	metode	moder-
ne	și	alternative	metodologice	de	predare-învățare-evaluare	care	 implică	dezvoltarea	
nu	doar	a	competențelor	lingvistice,	dar	și	a	imaginației,	creativității,	interactivității	și	
participării	directe	a	celor	instruiți	în	procesul	de	predare-învățare.	Recomandările	pre-
zentului	ghid	includ:	învățarea în bază de sarcini, învățarea prin descoperire, învățarea 
prin rezolvare de probleme, învățarea în bază de proiecte şi învățarea în bază de parte-
neriate şcolare de diferit nivel.	În	acest	context,	cadrul	didactic	este	încurajat	să	utilizeze	
manualul	recomandat	de	Ministerul	Educației,	Culturii	și	Cercetării,	precum	și	materiale	
didactice	ilustrative	atractive	și	moderne	(imagini,	infografice,	colaje,	hărți	conceptua-
le	și	produse	digitale),	instrumente	educative	moderne	(tabla	interactivă,	calculatorul,	
tabletele,	telefoanele	mobile),	activități/exerciții	cu	caracter	ludic	(activități	interactive,	
jocuri	de	 rol,	 studii	de	caz,	 simulări,	 vizionări	de	 resurse	digitale,	 scenete,	dezbateri,	
discursuri	motivaționale)	și	suporturi	digitale	(website-uri,	bloguri,	vloguri,	filme,	colaje	
digitale,	postere	digitale,	dicționare	digitale,	materiale	în	format	mp3	și	mp4,	soft-uri	
SMART,	etc.).	
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2. REFERINȚE PROIECTIVE  
ALE CURRICULUMULUI

2.1. Curriculumul la disciplina Limba străină ca proiect didactic

Conceptul	central	al	proiectării	curriculare	la	disciplina	Limba străină este	proiecta-
rea	didactică	personalizată.	Proiectarea	didactică	personalizată	exprimă	dreptul	cadru-
lui	didactic	de	a	lua	decizii	asupra	modalităților	pe	care	le	consideră	optime	în	asigurarea	
calității	procesului	educațional	la	clasă.	În	același	timp,	profesorul	își	asumă	prin	proiec-
tarea	didactică	personalizată	responsabilitatea	de	a	asigura	elevilor	parcursuri	școlare	
individualizate,	în	funcție	de	condiții	și	cerințe	concrete.	Urmând	conceptul	Curriculu-
mului	pentru	 învățământul	 liceal,	subliniem	faptul	că	proiectarea	didactică	 la	o	disci-
plină	școlară,	cum	ar	fi	și	LS,	presupune	din	partea	profesorului	o	gândire	anticipantă	
derulării	evenimentelor	la	clasă,	o	prefigurare	a	predării,	învățării	și	evaluării,	eșalonată	
pe	două	niveluri	intercondiționate:	de	lungă	și	de	scurtă	durată.	La	fel	de	important	este	
și	faptul	că	documentele	de	proiectare	didactică	de	lungă	durată	și	de	scurtă	durată	sunt	
documente	administrative	care	transpun	în	mod	personalizat	curriculumul	disciplinar.	
Ele	sunt	dovada	măiestriei	didactice	a	profesorului	și	a	responsabilității	sale	în	raport	cu	
necesitatea	centrării	efective	pe	elev.

Documentele	de	proiectare	didactică	eșalonată,	realizate	de	profesor	și	aprobate	în	
cadrul	instituției	de	învățământ,	sunt	următoarele:	

•	 Proiectare didactică de lungă durată:	 proiectul	 de	 administrare	 a	 disciplinei	
(anual,	semestrial);

•	 Proiectarea unităţilor de învăţare	sau	proiectarea didactică zilnică	pentru	fieca-
re	lecție2.	

Documentele	de	proiectare	didactică	eșalonată	sunt	documente	administrative	care	
transpun	în	mod	personalizat	curriculumul	disciplinar	(programa	școlară)	în	condițiile	
concrete	ale	procesului	educațional	la	clasă,	în	contextul	alocării	de	resurse	metodolo-
gice,	temporale	și	materiale,	considerate	optime	de	către	cadrul	didactic	pe	parcursul	
vizat.	Astfel,	Curriculumul	la	disciplina	LS	constituie	reperul	principal,	documentul	re-
glator	pentru	proiectarea	personalizată	a	activității	didactice	la	clasă	pentru	disciplina	
dată.	

Proiectarea	didactică	anuală	a	disciplinei	 se	 realizează	conform	datelor	din	Admi-
nistrarea	 disciplinei	 și	 ținând	 cont	 de	 repartizarea	 orientativă	 a	 orelor	 pe	 unități	 de	
conținut.	Sistemele	de	unități	de	competență,	proiectate	pentru	o	unitate	de	învățare,	
sunt	prevăzute	integral	pentru	evaluarea sumativă	de	la	sfârșitul	unității	de	învățare	și	
selectiv	–	pentru	evaluarea formativă	pe	parcurs.	Aceste	sisteme	reperează	proiectarea	
didactică	a	unităților	de	 învățare	 și	proiectarea	didactică	de	 scurtă	durată.	 În	același	
timp,	sistemele	de	finalități	sintetizate	după	fiecare	clasă	vor	fi	evaluate	în	cadrul	evalu-
ării	sumative	de	la	finalul	anului	de	studii.

2	 Recomandăm	proiectarea	în	baza	unităților	de	învățare	care	permite	abordarea	holistică	a	unităților	de	competență.
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Unitățile de competență sunt	constituente	ale	competențelor.	Ele	facilitează	forma-
rea	competențelor	specifice,	reprezentând	etape	în	achiziționarea	acestora.	Unitățile	de	
competențe	reprezintă	achizițiile	pe	care	trebuie	să	le	dobândească	elevul	pentru	a-și	
forma	competențele,	nu	doar	a	celor	specifice	disciplinei.	Una	și	aceeași	pre-achiziție	
poate	fi	semnificativă	pentru	toate	categoriile	de	competențe	formate	elevilor.

Unitățile de conținut	constituie	mijloace	informaționale	prin	care	se	urmărește	re-
alizarea	 sistemelor	 de	unități	 de	 competență	 proiectate	 pentru	 unitatea	de	 învățare	
dată.	Respectiv,	 se	vizează	 realizarea	competențelor	 specifice	disciplinei,	dar	 și	 a	 ce-
lor	transversale/transdisciplinare.	Unitățile	de	conținut	includ	liste	de	termeni	specifici	
disciplinei:	cuvinte/sintagme	care	trebuie	să	intre	în	vocabularul	activ	al	elevului	către	
finele	respectivei	unități	de	învățare.	

Actele comunicative se	referă	la	modalitățile	de	transmitere	de	mesaje	prin	diferite	
mijloace	de	comunicare	verbală	(orala/scrisă/pe	diferite	suporturi),	non-verbală	(gest,	
mimica,	comportament)	și	paraverbală	(calitatea	vocii,	tonalitate,	ritm,	pauze).	

Activitățile și produsele de învățare recomandate	prezintă	o	listă	deschisă	de	con-
texte	semnificative	de	manifestare	a	unităților	de	competențe	proiectate	pentru	forma-
re/dezvoltare	și	evaluare	 în	cadrul	unității	 respective	de	 învățare.	Cadrul	didactic	are	
libertatea	și	responsabilitatea	să	valorifice	această	listă	personalizat	la	nivelul	proiectă-
rii	și	realizării	lecțiilor,	dar	și	să	o	completeze	în	funcție	de	specificul	clasei	concrete	de	
elevi,	de	resursele	disponibile	etc.

2.2. Proiectarea didactică de lungă durată

În	procesul	de	elaborare	a	Proiectării	de	lungă	durată	(PLD),	profesorul	se	va	condu-
ce	de	documentele	oficiale	și	concepția	educațională	a	disciplinei.	Cerințe	în	procesul	
proiectării:	

•		 respectarea	unui	model	unic	de	proiectare,	agreat	la	nivel	de	instituție;	
•		 asumarea	faptului	că	PLD	este	un	instrument	funcțional	care	asigură	un	parcurs	

ritmic	al	conținuturilor	și	evaluărilor,	punctat	pe	structura	anului	școlar	și	orientat	
spre	realizarea	finalităților	curriculare	de	către	elevii	clasei;	

•		 discriminarea	elementelor	obligatorii	de	cele	opționale:	conținuturile	curriculare	
sunt	obligatorii	pentru	studiu,	iar	alegerea	motivată	a	textului	și	distribuirea	judi-
cioasă	a	timpului	este	la	discreția	profesorului;	

•		 includerea	corectă	a	datelor	calendaristice	exacte	pentru	fiecare	lecție	(respec-
tând	structura	anului	de	studii	conform	Planului-cadru);	

•		 edificarea	proiectării	pornind	de	 la	competențele	specifice	și	subcompetențele	
derivate	pentru	fiecare	clasă,	unitățile	de	conținut	și	resursele	de	timp	recoman-
date;	

•		 includerea,	 în	cadrul	unităților	didactice,	a	orelor	pentru	realizarea	proiectelor	
tematice	(alocându-le	1-2	ore,	după	caz),	precum	și	proiectarea,	în	cadrul	unită-
ților	didactice,	a	orelor	pentru	prezentarea	și	evaluarea	proiectelor	tematice;	

•		 respectarea	alternării	formelor	de	evaluare,	în	dependență	de	competența	speci-
fică	a	unității	de	învățare,	și	indicarea	clară	a	instrumentelor	de	evaluare;	

•		 asigurarea	caracterul	formativ	al	învățării	prin	varierea	strategiilor	și	a	metodelor	
de	lucru.
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Proiectul de lungă durată:

•		 include:	antetul, proiectul de administrare a disciplinei, proiectele unităților de 
învățare; 

•		 este	un	document	administrativ	care	se	întocmește	de	către	cadrul	didactic	la	în-
ceputul	anului	școlar	pentru	fiecare	disciplină	de	învățământ	și	admite	operarea	
unor	ajustări,	dezvoltări	pe	parcursul	anului,	în	funcție	de	dinamica	reală	a	clasei	
de	elevi;	

•		 trebuie	să	constituie	un	instrument	funcțional	care	să	asigure	un	parcurs	ritmic	
al	conținuturilor	și	evaluărilor,	punctat	pe	structura	anului	școlar	și	orientat	spre	
realizarea	finalităților	curriculare	de	către	elevii	clasei.	

•		 este	 oportun	 să	 poarte	 un	 caracter	 personalizat	 realizând	 o	 confluență	 a	
normativității	didactice	cu	creativitatea	și	competența	profesională	a	pedagogu-
lui	–	benefică,	întâi	de	toate,	pentru	elev;	proiectările	de	lungă	durată	editate	pot	
fi	folosite	ca	repere	pentru	demersul	personalizat.	Cadrele	didactice	au	dreptul	
să	realizeze	la	începutul	anului	școlar	doar	proiectarea	administrării	disciplinei,	
iar	proiectarea	unităților	de	 învățare	 (modulelor)	 să	o	 realizeze	pe	parcurs,	pe	
măsura	finalizării	implementării	proiectului	unității	anterioare.	

Antetul proiectului de lungă durată	va	include	următoarele	elemente	obligatorii:
•	 Disciplina –	se	scrie	denumirea	disciplinei	în	conformitate	cu	Planul-cadru.	
•	 Competențele specifice disciplinei	–	se	transcriu	din	Curriculumul	disciplinar;	
•	 Bibliografie	–	se	listează	produsele	curriculare	aferente	disciplinei:	
	 produse curriculare principale: curriculum disciplinar, manualul şcolar apro-

bat de MECC;
	 produse curriculare auxiliare: ghidul de implementare a curriculumului dis-

ciplinar, ghiduri metodice pentru cadrele didactice, instrucțiuni metodologi-
ce, caiete de activitate independentă pentru elevi, culegeri de teste, softuri 
educaționale etc.

PROIECTUL DE ADMINISTRARE A DISCIPLINEI LIMBA STRĂINĂ
va	avea	următoarea	structură:

Nr. de ore pe săptămână Nr. de ore pe an

Unităţile de învăţare Nr. de ore
Evaluări

Observaţii
EI ES

Indicaţii pentru completarea rubricilor:
•	 Nr. de ore pe săptămână	–	se	scrie	în	conformitate	cu	Planul-cadru.
•	 Nr. de ore pe an	–	se	calculează	în	funcție	de	structura	anului	școlar	care	este	

stabilită	pentru	fiecare	an	școlar	în	parte	de	către	MECC	al	Republicii	Moldova.	
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•	 Unităţile de învăţare	–	pot	fi	eșalonate	preluând	denumirile	unităților	de	conținut	
(modulelor)	din	Curriculumul	disciplinar	sau	denumirile	capitolelor	(modulelor)	
din	manualul	aprobat	de	MECC	pentru	anul	în	curs.

•	 Nr. de ore pentru fiecare unitate de învăţare	–	se	proiectează	orientativ,	ținând	
cont	de:	recomandările	din	Curriculumul	disciplinar;	conținuturile	respective	din	
manual;	complexitatea	conținuturilor;	ritmul	de	învățare	al	elevilor	etc.

•	 Evaluări	–	se	proiectează	numărul	de	evaluări	inițiale	(EI)	și	evaluări	sumative	(ES)	
în	cursul	fiecărei	unități	de	învățare.	Astfel,	cadrul	didactic	va	putea	să-și	clarifice	
dacă	 repartizarea	orelor	pe	module	 îi	 va	permite	să	deruleze	eficient	procesul	
evaluării	formative	și	să	asigure	continuitatea	procesului	evaluativ.	Totodată,	se	
creează	o	viziune	de	ansamblu	asupra	procesului	didactic	la	disciplină.	Numărul	
evaluărilor	sumative	la	LS	se	determină	ținând	cont	de	recomandările	din	Scrisoa-
rea	metodică	elaborată	anual	de	MECC.	

•	 Observaţii –	se	înregistrează	modificările	care,	eventual,	vor	surveni	pe	parcursul	
anului	școlar.	

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
MODEL nr. 1
Unitatea	de	învățare:	______________________	
Nr.	de	ore	alocate:	________________________

Unităţi de 
competenţă

Detalieri de 
conţinut

Nr. ore Data Resurse Evaluare Observaţii

MODEL nr. 2
Unitatea	de	învățare:	______________________	
Nr.	de	ore	alocate:	________________________

Data
Subiectul 

lecţiei
Tipul 
lecţiei

Unităţi de 
competenţă

Etapele 
lecţiei

Conţinuturi 
şi resurse 
didactice

Strategii 
didactice

Evaluarea

Evocarea
Realizarea 
sensului
Reflecţie
Extinderea

Indicaţii pentru completarea rubricilor:
•	 Unitatea de învăţare	–	se	trece	numărul	de	ordine	și	denumirea	unității	în	con-

formitate	cu	eșalonarea	din	proiectul	de	administrare	a	disciplinei.
•	 Nr. de ore alocate	–	se	trece	numărul	corespunzător	din	proiectul	de	administra-

re	a	disciplinei.
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•	 Unităţi de competenţă	–	în	variantă	schematică,	se	transcriu	numerele	de	ordine	
ale	tuturor	unităților	de	competențe	prevăzute	pentru	modulul	dat	în	Curriculum	
disciplinar	(de	exemplu:	3.1;	3.2;	3.3	etc.);	dacă	se	consideră	necesar	–	se	tran-
scriu	din	Curriculum.	

•	 Detalieri de conţinut	 –	 se	 eșalonează	 subiectele	 tematice	 pentru	 fiecare	 oră,	
care	pot	fi	preluate	din	manualul	aprobat	de	MECC,	din	lista	de	conținuturi	din		
Curriculumul	disciplinar;	apoi,	în	funcție	de	specificul	disciplinei,	creativitatea	pe-
dagogului	și	alți	factori,	se	explicitează	parcursule	elevilor	la	fiecare	lecție	–	mai	
succint	sau	mai	desfășurat;	înscrierile	din	această	rubrică	trebuie	să	evidențieze	
formulări	esențializate	care	se	vor	trece	în	catalogul	clasei	la	fiecare	lecție.

IMPORTANT!

În	procesul	de	proiectare,	se	va	respecta	principiului	abordării	comple-
xe;	profesorului	are	grijă	ca,	la	nivelul	fiecărei	lecții,	să	coreleze	armoni-
os	și	eficient	cele	patru	deprinderi	integratoare:	
· Audierea/receptarea mesajelor orale 
· Lectura/receptarea mesajelor scrise 
· Comunicarea scrisă/producerea mesajelor scrise şi interacțiunea 
· Comunicarea orală/producerea mesajelor orale şi interacțiunea

•	 Data –	se	trec	datele	calendaristice	pentru	fiecare	subiect	tematic	indicat	în	co-
loana	anterioară,	ținând	cont	de	structura	anului	școlar.

•	 Resurse	–	se	indică	paginile	din	manual	și,	eventual,	din	suporturi	didactice	au-
xiliare,	pentru	fiecare	subiect	tematic;	la	discreția	învățătorului,	pot	fi	notate	și	
alte	 elemente	 (materiale	 didactice,	 forme	de	organizare	 a	 activităților	 ș.a.);	 la	
nivelul	unității	de	învățare	nu	este	obligatoriu	de	a	proiecta	metodele	și	formele	
activității	didactice	la	 lecții	 (la	dorință,	referințe	la	acest	aspect	pot	fi	făcute	în	
detalierea	conținuturilor).

•	 Evaluare	–	se	vor	indica	lecțiile	în	cadrul	cărora	se	proiectează:	
o	 evaluarea inițială (EI);
o	 evaluare formativă (EF); 
o	 evaluarea sumativă (ES), 

La disciplina Limba străină: 
-		 la	început	de	an,	semestru,	modul,	se	proiectează	o	EI;	
-		 numărul	de	ES	se	determină	ținând	cont	de	recomandările	stipulate	 în	Repere	

metodologice	a	MECC,	de	regulă	la	sfârșitul	fiecărei	unități	de	învățare;	
-		 repartizarea	EF	în	parcursul	învățării	se	face	în	corespundere	cu	ritmul	de	învățare	

al	elevilor,	alți	factori	eventuali;	
-		 se	vor	proiecta	cel	puțin	două	EF	pe	parcursul	finalizat	prin	ES;
-		 după	fiecare	evaluare	sumativă	se	realizează	o	 lecție	de	activități	postevaluati-

ve	diferențiate:	de	recuperare,	de	antrenare,	de	dezvoltare.	Se	recomandă	de	a	
proiecta	unitățile	de	competențe	și/sau	produsele	selectate	pentru	fiecare	EFE.	
Acestea	pot	fi	indicate,	corespunzător,	în	rubrica	

•	 Observaţii –	se	înregistrează	modificările	care,	eventual,	vor	surveni	pe	parcursul	
anului	școlar.
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• obiectivele lecţiei	–	ceea	ce	ne	propunem	să	realizăm;	

• conţinuturi şi strategii didactice	–	elementele	necesare	pentru	a	realiza	
ceea	ce	ne-am	propus	(forme;	metode,	procedee	și	tehnici;	mijloace);	

• strategii de evaluare	–	modul	în	care	măsurăm	eficiența	învățării.

IMPORTANT!

Minim	30%	din	numărul	lecțiilor	dintr-o	unitate	de	învățare	vor	include	
elemente	 de	 receptare	 audio-vizuală.	 Durata	 secvențelor	 de	 recepta-
re	 audio-vizuală	 în	 cadrul	 lecției	 se	 stabilește	 în	 funcție	de	nivelul	 de	
competență	al	elevilor,	realizându-se	o	creștere	graduală.

MODEL DE PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ

Competenţa 
specifică

Unităţi de 
competenţe

Unita-
tea de 

învăţare

Conţinuturi 
tematice/
lingvistice

Nr.
de ore

Data

Strategii 
didactice şi 
tehnici de 
evaluare

Notiţe

•	 Secțiunea	Competenţa specifică	se	va	completa	prin	numerotație:	CS1,	CS2,	etc.
•	 Unităţile de competenţă	vor	fi	notate	conform	numerotării	din	Curriculumul	în	

mod	corespunzător:	1.1,	1.2,	etc.

2.3. Proiectarea didactică de scurtă durată 

La	baza	proiectului	didactic	de	scurtă	durată	stau	trei	repere	intercondiționate:	

Documentele	curriculare	subliniază	faptul	că	centrarea	învățământului	liceal	pe	for-
marea	de	competențe	presupune	valorificarea	acestuia	la	nivelul	proiectării	didactice	
de	scurtă	durată,	corelând	acele	componente	ale	unității	de	învățare,	care	se	vizează	
prin	lecția	respectivă.

Tipul lecţiei:	elaborarea	proiectului	didactic	începe	cu	încadrarea	lecției	în	unitatea	
de	învățare,	ceea	ce	implică	stabilirea	tipului	de	lecție,	iar	tipul	lecției	este	corelat	cu	
tipul	de	evaluare	care	poate	fi	valorificat	la	lecție.	Din	perspectiva	ECD,	această	corelare	
se	configurează	în	modul	următor.	Activitățile	de	evaluare	formativă	interactivă	pot	și	
trebuie	să	fie	realizate	la	orice	tip	de	lecție,	vizând	diferite	aspecte,	inclusiv	cele	atitudi-
nale	și	metacognitive.	
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MODEL DE ANTET AL PROIECTULUI ZILNIC
Subiectul lecţiei: 

Tipul lecţiei: 

Competenţe specifice: Unităţi de competenţă 
 1. _________________ 
 2. _________________ etc. 

Obiectivele lecţiei: La	sfârșitul	lecției,	elevul	va	putea:	O1:	O2:	etc.	

Strategii didactice, metode, tehnici şi procedee:

Evaluare:

Tabelul 1.	Tipurile	de	lecție	din	perspectiva	formării	competențelor.
Secvenţe instrucţionale

Lecţia de formare a 
capacităţilor de dobândire a 

cunoştinţelor

Lecţia de formare a 
capacităţilor de înţelegere a 

cunoştinţelor

Lecţia de formare a 
capacităţilor de aplicare a 

cunoştinţelor
1. Organizarea	clasei	
2.	 Verificarea	temei	pen-

tru	acasă.	Reactualiza-
rea	cunoștințelor	și	a	
capacităților	

3.	 Predarea-învățarea	materi-
ei	noi	

4.	 Consolidarea	materiei	și	
formarea	capacităților:	la	
nivel	de	reproducere	

5.	 Evaluarea	curentă,	instruc-
tivă,	pentru	materia	nouă	

6.	 Bilanțul	lecției.	Concluzii	
7.	 Anunțarea	temei	pentru	

acasă

1.	 Organizarea	clasei	
2.	 Verificarea	temei	pen-

tru	acasă.	Reactualiza-
rea	cunoștințelor	și	a	
capacităților	

3.	 Consolidarea	materiei	și	
formarea	capacităților	la	
nivel:	a)	de	reproducere;	
b)	productiv	

4.	 Evaluarea	curentă,	in-
structivă	

5.	 Bilanțul	lecției.	Concluzii	
6.	 Anunțarea	temei	pentru	

acasă

1.	 Organizarea	clasei	
2.	 Verificarea	temei	pen-

tru	acasă.	Reactualiza-
rea	cunoștințelor	și	a	
capacităților	

3.	 Consolidarea	materiei	și	
formarea	capacităților	la	
nivel:	a)	productiv;	b)	de	
transferuri	în	alte	domenii	

4.	 Evaluarea	curentă,	in-
structivă	

5.	 Bilanțul	lecției.	Concluzii	
6.	 Anunțarea	temei	pentru	

acasă
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Informează-te!  Procesează 
informaţia! 

Comunică  
şi decide! Apreciază! Acţionează!Implică-te! 

Lecţia de formare a 
capacităţilor de analiză-sinte-

ză a cunoştinţelor

Lecţia de formare a 
capacităţilor de evaluare a 

cunoştinţelor
Lecţia mixtă

1.	 Organizarea	clasei	
2.	 Verificarea	temei	pentru	

acasă	
3.	 Analiza-sinteza	materiei	

teoretice	studiate	(siste-
matizarea,	clasificarea,	
generalizarea)	

4.	 Analiza-sinteza	metodelor	
de	rezolvare	studiate	la	
nivel:	a)	productiv,	cu	tran-
sferuri	în	alte	domenii;		
b)	creativ	

5.	 Evaluarea	curentă,	instruc-
tivă	

6.	 Bilanțul	lecției.	Concluzii	
7.	 Anunțarea	temei	pentru	

acasă

1.	 Organizarea	clasei	
2.	 Instrucțiuni	privind	reali-

zarea	lucrării	de	evaluare	
3.	 Realizarea	lucrării	de	eva-

luare	
4.	 Bilanțul	lecției.	Concluzii	
5.	 Anunțarea	temei	pentru	

acasă

1.	Organizarea	clasei	
2.	Verificarea	temei	pen-

tru	acasă.	Reactualiza-
rea	cunoștințelor	și	a	
capacităților	

3.	 Predarea-învățarea	mate-
riei	noi	

4.	 Consolidarea	materiei	și	
formarea	capacităților	la	
nivel:	a)	de	reproducere;	
b)	productiv,	cu	unele	
transferuri	în	alte	domenii	

5.	 Evaluarea	curentă,	in-
structivă,	pentru	materia	
nouă	

6.	 Bilanțul	lecției.	Concluzii	
7.	 Anunțarea	temei	pentru	

acasă

Modelul	 ERRE	este	 configurat	 ca	un	 cadru	metodologic	de	proiectare	 și	 învățare,	
favorabil	dezvoltării	gândirii	critice.	Corelarea	dintre	fazele	ERRE	și	procesul	de	formare	
a	competențelor	poate	fi	prezentată	printr-o	suită	de	6	pași	care	facilitează	metodologic	
formarea	competențelor	și	care	corespund	etapelor:	

•	Evocare    •	Reflecţie
•	Realizarea sensului   •	Extindere
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3. REFERINȚE METODOLOGICE  
ȘI PROCESUALE ALE CURRICULUMULUI

3.1. Logica şi principiile de elaborare a strategiilor didactice în baza  
        Curriculumului reactualizat

Prioritatea	unui	cadru	didactic	care	predă	o	limbă	străină	este	de	a	selecta	corect	
resurse	procedurale,	strategiile,	metodele	și	instrumentele	de	evaluare	moderne	care	
vor	pune	în	valoare	potențialul	fiecărui	elev	și	îl	vor	implica	activ	în	procesul	de	învățare.	
Recomandăm	menținerea	echilibrată	a	celor	trei	niveluri	–	cunoașterea,	aplicarea	și	in-
tegrarea	pe	parcursul	procesului	de	evaluare,	vor	fi	menținute	cu	o	pondere	echilibrată.	
Sunt	binevenite	metodele	și	strategii	care	dezvoltă	abilitățile	de	pronunție	corectă	ale	
elevului,	exerciții	de	îmbogățire	a	vocabularului	și	construcției	gramaticale,	racordate	la	
contexte	reale,	autentice	și	utile	elevului	în	procesul	formării	competențelor	lingvistice,	
sociolingvistice,	pragmatice	și	(pluri/inter)culturale.

Volumul	 complementar	al	CECRL	publicat	 în	2018	acordă	o	 importanță	deosebită	
combinării	sarcinilor	comunicative	bazate	pe	situații	autentice	de	învățare	și	necesitățile	
comunicative	ale	elevilor.	La	baza	acestei	selecții	de	strategii,	metodele	și	instrumentele	
de	predare	vor	sta	prevederile	care	accentuează	faptul	că	elevii	își	vor	însuși/vor	învață	
o	limbă	străină	conform	uneia	din	următoarele	modalități:	

a.		prin	contactul	direct	cu	situațiile	de	utilizare	autentică	a	unei	limbi;	
-  prin comunicarea față în față cu locutorii nativi; 
-  ascultând conversații la care ei nu participă; 
-  ascultând emisiuni radio, înregistrări etc.; 
-  ascultând şi vizionând emisiuni şi filme televizate, înregistrări video etc.; 
-  citind texte scrise care nu sunt manipulate şi progresive (ziare, magazine, po-

vestiri, romane, afişe şi panouri afişate în public etc.); 
-  utilizând soft-uri, CD-romuri etc.; 
-  participând la forumuri on-line sau off-line; 

b.		prin	contactul	direct	cu	discursuri	orale	și	texte	scrise	selecționate	(adică	progre-
sive)	în	LS	(„aflux	inteligibil”).	

c.		 prin	participarea	directă	la	o	interacțiune	comunicativă	autentică	în	LS,	de	exem-
plu	ca	partener	al	unui	interlocutor	competent.	

d.		prin	 participarea	 la	 realizarea	 sarcinilor	 special	 concepute	 și	 elaborate	 în	 LS	
(„aflux	comprehensibil”).	

e.		prin	învățământul	autonom	(ghidat),	urmărind	obiectivele	fixate	și	utilizând	ma-
terialul	pedagogic	disponibil.	

f.		 printr-o	combinație	de	prezentări,	explicații,	exerciții	 (mecanice)	și	activități	de	
exploatare,	toate	în	LS.	
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La	baza	definiției	noțiunii	de	strategie	didactică	stă	înțelegerea	rolului	complex	pe	
care	îl	joacă	sarcinile	sau	activitățile	de	învățare,	care	sunt	întemeiate	pe	natura	socială	
și	interactivă	„reală”	,	atunci	când	elevii	sunt	antrenați	într-o	„simulare	liber	acceptată”	
pentru	a	juca	jocul	utilizării	limbii-țintă,	în	cadrul	unor	activități	centrate	pe	accesul	la	
sens,	în	locul	limbii	materne.	Aceste	activități	vizează	dezvoltarea	unei	competențe	de	
comunicare	pe	baza	cunoștințelor	efectiv	acumulate	în	procesul	de	învățare	a	LS.	După	
cum	este	indicat	în	CECRL,	sarcinile	pedagogice	comunicative	(spre	deosebire	de	exer-
cițiile	formale	scoase	din	context)	vizează	implicarea	elevului	în	comunicarea	reală;	ele	
au	un	sens	(pentru	elev),	sunt	pertinente	(aici	și	acum,	în	situația	formală	de	învățare),	
solicitante,	dar	fezabile	(cu	posibilitatea	de	reajustare	a	activității,	în	caz	de	necesitate)	
și	 au	un	 rezultat	ușor	de	 identificat.	Activitățile	organizate	 în	 clasă,	fie	că	 se	vor	a	fi	
„autentice”,	fie	că	au	un	pronunțat	caracter	„pedagogic”,	vor	urmări	implicarea	elevilor	
în	măsura	în	care	acestora	li	se	va	cere	să	înțeleagă,	să	negocieze	și	să	exprime	sensul	
pentru	a	putea	atinge	un	scop	comunicativ.	

Adițional	la	receptarea	orală,	receptarea	vizuală,	interacțiunea	orală	și	producerea	
orală	 și	 scrisă,	 volumul	 complementar	din	 2018	a	 inclus	două	 aspecte	noi	 legate	de	
elaborarea	contextelor	de	predare-învățare-evaluare:	interacțiunea	scrisă	în	mediul	on-
line	și	medierea	dintre	două	limbi	sau	doi	interlocutori	care	vorbesc	aceeași	sau	două	
limbi	diferite.	

Conceptorii	de	manuale,	 cât	 și	 cadrele	didactice	sunt	 invitați	 să	aplice	 în	practică	
principiile	curriculare	fixate	în	Reperele	conceptuale:	

•	 repetării	și	restructurării	materialului,	
•	 accesibilității,	
•	 abordării	individualizate,	
•	 abordării	comunicative	a	conținuturilor	lingvistice	și	tematice,	
•	 abordării	interculturale,
•	 centrării	pe	succes.	

3.2. Strategii didactice de predare-învăţare specifice disciplinei Limba  
        străină

În	sprijinirea	acestei	implementări	pot	fi	recomandate	variate	strategii didactice ac-
tive și interactive,	după	cum	urmează:

1)	 strategii	expozitive;	
2)	 strategii	didactice	ilustrativ	–	explicative;	
3)	 strategii	euristice;	
4)	 strategii	algoritmice;	
5)	 strategii	de	învățare	prin	cooperare;	
6)	 strategii	problematizate.	
Propunem	cadrelor	didactice	și	autorilor	de	manuale	explorarea	alternativelor me-

todologice de predare-învățare-evaluare,	a	învățării	active,	învățării	prin	descoperire,	
învățării	în	bază	de	sarcini,	învățării	în	bază	de	probleme	și	învățării	în	bază	de	proiecte.

Învăţarea activă	– presupune	folosirea	unor	metode,	tehnici	și	procedee	care	să-l	
implice	activ	pe	elev	 în	procesul	de	 învățare-predare-evaluare,	urmărindu-se	dezvol-
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tarea	gândirii	critice,	stimularea	creativității	și	dezvoltarea	interesului	pentru	învățare.	
Astfel,	elevul	este	ajutat	să	înțeleagă	lumea	în	care	trăiește	și	să	aplice	în	diferite	situații	
de	viață	ceea	ce	a	învățat	în	cadrul	școlii.	Elevii	își	asumă	responsabilitatea	pentru	pro-
priul	succes.	Fie	că	realizează	un	film	digital	despre	școala	lor	pentru	a	fi	prezentat	cole-
gilor	din	altă	țară,	elaborează	un	poster	tradițional/digital	pentru	a	relata	cele	studiate	
în	cadrul	unei	lecții/modul	sau	prezintă	argumentele	pro	și	contra	în	cadrul	unei	dezba-
teri,	elevii	sunt	implicați	activ	în	fiecare	etapă	a	învățării.

Învăţarea prin descoperire	–	îl	situează	pe	elev	în	ipostaza	de	subiect	al	cunoașterii	
științifice	și	reprezintă	o	modalitate	de	lucru	prin	intermediul	căreia	elevii	sunt	puși	în	
situația	de	a	descoperi	adevărul,	refăcând	drumul	elaborării	cunoștințelor	prin	activita-
te	proprie,	independentă.	Acest	tip	de	învățare	se	derulează	într-un	cadru	problemati-
zant,	fiind	o	finalitate	a	problematizării	și	a	dezbaterii.	Elevii	se	confruntă	cu	o	situație-
problemă,	iar	pentru	soluționarea	ei	nu	se	cunoaște	nici	o	metodă.	Rezolvarea	se	poate	
găsi	doar	prin	descoperire	și	presupune:	organizarea	și	corelarea	de	date,	structurarea	
și	interpretarea	lor,	exersarea	operațiilor	gândirii	și	folosirea	unor	principii	care	necesi-
tă	intuiție, imaginație şi creativitate.	Fie	că	analizează	un	filmuleț	de	scurt	metraj/desen	
animat/bandă	desenată/carte	 în	 limba	 străină	pentru	a	 identifica	 sunete,	grupuri	de	
sunete,	intonații	și	modele	de	pronunție	specifice,	discută	în	baza	unui	studiu	de	caz,	
elaborează	un	poster	interactiv	în	format	tradițional/digital	despre	tema	preferată	sau	
comunică	on-line	cu	semenii	de	peste	hotare,	elevii	sunt	implicați	în	activități	autentice,	
care	îi	motivează	să	descopere	lumea	dincolo	de	pereții	clasei.

Învăţarea în bază de sarcini	–	elevii	întâmpină	probleme	–	nu	doar	legate	de	conți-
nut	și	subiect,	dar	și	de	organizarea	activității	lor.	Aceștia	trebuie	să	găsească	o	soluție	
pe	cont	propriu	și	astfel	îți	formează	un	spectru	larg	de	abilități,	de	exemplu	gestionarea	
timpului,	planificarea	activității,	cooperarea	în	echipe,	obținerea	de	materiale	și	selec-
tarea	informațiilor,	găsirea	și	utilizarea	instrumentelor	etc.	Învățarea	bazată	pe	sarcini	
de	lucru	este	flexibilă,	deoarece	elevii	pot	adapta	sarcina	de	lucru	la	abilitățile	lor.	Elevii	
își	dezvoltă	nu	doar	competențele	lingvistice,	dar	și	cele	necesare	pentru	o	carieră	de	
succes.	Fie	că	realizează	un	desen	animat/bandă	desenată	pentru	a	explica	un	obicei	
sau	tradiție	națională,	elaborează	o	broșură	turistică	pentru	a	evidenția	locurile	cu	sem-
nificație	istorică	din	comunitatea	lor	sau	realizează	o	prezentare	în	format	tradițional/
digital	despre	 interesele	personale,	elevii	sunt	 implicați	 în	activități	practice,	care	fac	
învățarea	distractivă	dar	și	îi	provoacă	să	învețe	lucruri	noi.

Învăţarea în bază de probleme	– este	parte	a	schimbării	paradigmei	de	la	predare	la	
învățare,	profesorii	jucând	rolul	de	facilitatori	ai	învățării.	Metoda	folosește	cazuri	(sce-
narii	construite)	ce	etalează	o	problemă	pe	care	studenții	o	folosesc	ca	punct	de	plecare	
pentru	a	descoperi	informații	și	a	formula	opinii	și	soluții	diverse.	Problema	este	prezen-
tată	elevilor	înainte	de	procesul	de	învățare,	profesorul	intervenind	ulterior,	atunci	când	
este	cazul,	cu	clarificări,	dar	bazându-se	pe	ceea	ce	studenții	au	descoperit	în	lectura	lor.	
Un	element	 important	este	autonomia,	 întrucât	elevii	 își	definesc	singuri	obiectivele,	
ce	anume	au	nevoie	să	cerceteze	și	să	învețe,	ceea	ce	aduce	cu	sine	responsabilitatea	
surselor	de	informație.	Fie	că	realizează	un	CV	în	format	digital	pentru	a	obține	o	bursă	
sau	pentru	a	participa	la	un	concurs	școlar,	creează	un	colaj	artistic	despre	problemele	
de	mediu	și	soluționarea	acestora	sau	elaborează	un	spot	publicitar	pentru	a	promova	
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un	produs/brand	autohton,	elevii	 sunt	 invitați	 să	creeze	soluții	 creative	și	 inovatoare	
care	le	pun	la	încercare	toate	abilitățile	și	competențele.

Învăţarea în bază de proiecte	– îi	implică	pe	elevi	în	activități	de	investigare	a	unor	
probleme	obligatorii	și	are	drept	rezultat	obținerea	unor	produse	autentice.	Proiecte-
le	se	dezvoltă	pornind	de	la	 întrebări	provocatoare	care	nu	pot	primi	răspunsuri	prin	
învățarea	bazată	pe	memorare.	Prin	proiecte,	elevii	 își	asumă	roluri	active	–	cel	care	
rezolvă	problema,	cel	care	ia	decizia,	cel	care	efectuează	investigații,	responsabilul	cu	
documentarea.	Pentru	mulți	elevi,	acest	stil	de	învățare	este	unul	foarte	atractiv	deoa-
rece	derivă	din	autenticitatea	experiențelor.	Elevii	 își	asumă	rolul	 și	 comportamentul	
celor	care	lucrează	într-un	anumit	domeniu.	Fie	că	realizează	un	film	documentar	des-
pre	probleme	de	mediu,	elaborează	o	broșură	turistică	pentru	a	evidenția	locurile	cu	
semnificație	istorică	din	comunitatea	lor	sau	realizează	o	prezentare	multimedia	despre	
argumentele	pro	și	contra	construirii	unui	mall,	elevii	sunt	implicați	în	activități	reale,	
care	au	semnificație	dincolo	de	sala	de	clasă	sau	școală.

Urmând	metodologia	sugerată	de	CECRL	și	volumul	complementar	publicat	în	anul	
2018,	vom	invita	conceptorii	de	manuale	și	cadrele	didactice	ce	predau	LS	 la	treapta	
liceală	 să	 includă	 la	 realizarea	unităților	de	 învățare,	 conform	tipului	de	 competență	
formată	și	modulului	 tematic	propus,	 sarcini	din	perspectivă	comunicativă	sau	acțio-
nală.	Propunem	în	cele	ce	urmează	diferite	modele	de	sarcini	în	diferite	limbi	străine	
la	diferite	clase,	competențe	specifice	LS,	unități	de	competență,	module	tematice	etc.

EXEMPLE DE SARCINI

Clasa a X-a, limba italiană

Competenţele vizate: lingvistică,	socio-lingvistică,	pragmatică,		
pluri/interculturală

Sarcina: Redactarea	scrisorii	on-line

Di solito leggi in un giornale italiano on-line la rubrica „I consigli di Luisa”. Siccome hai un 
problema con i tuoi vicini albanesi che non riesci a risolvere da solo/a, decidi di scrivere una 
lettera a questa rubrica per avere dei consigli. 

Nella lettera:
•	 ti	presenti	brevemente
•	 descrivi	il	problema	che	hai
•	 spieghi	quali	fastidi	ti	ha	causato	questo	problema
•	 dici	di	aver	bisogno	di	una	risposta	in	breve	tempo
•	 concludi	usando	una	formula	di	chiusura	

Clasa a X-a, limba franceză

Competenţele vizate: lingvistică,	socio-lingvistică,	pragmatică,	pluri/interculturală
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Sarcina:	Projet de classe	–	vous	présentez	les	villes	où	vous	aimeriez	vivre:	vous	ex-
pliquez	les	raisons	de	votre	choix	et	décrivez	le	quartier	de	vos	rêves. En	petits	groupes:

1.	 Observez	 la	 page	 https://www.omio.fr/blog/
villes-deurope-visiter.	 Que	 propose	 cette	
page?	Que	pensez-vous	des	destinations	pro-
posées?	 Quels	 critères	 de	 sélection	 sont	 les	
plus	 importants	 pour	 vous:	 climat,	 emploi,	
coût	de	la	vie,	situation	géographique...?

2.	 Rédigez	une	courte	présentation	de	votre	ville	
préférée.

3.	 Indiquez	vos	souhaits,	vos	intentions,	vos	am-
bitions.

4.	 Faites	 des	 recherches	 sur	 votre	 ville	 pour	
préciser	le	type	de	quartier	où	vous	habiteriez.	
Quel	logement	choisiriez-vous	si	vous	habitiez	
dans	ce	quartier?	Décrivez-le.

5.	 Choisissiez	un	mode	de	présentation	(affiche,	
vidéo,	blog,	etc.).

6.	 Lisez	votre	présentation	à	 la	classe.	N’oubliez	
pas	 les	 indicateurs	de	réussite:	bien articuler; 
respecter la ponctuation; lire ni trop vite, ni 
trop lentement; ne pas faire de pauses au mili-
eu d’un groupe de mots; transmettre les émoti-
ons ressenties	(joie,	colère,	étonnement,	etc.).

Projet ouvert sur le monde: Vous	créez	un	support	original	pour	présenter	votre	
ville	aux	amis	français	qui	souhaiteraient	s’y	venir.

Clasa a X-a, limba spaniolă

Competenţele vizate

Competenţa lingvistică:	Receptarea	mesajelor	orale/audiovizuale.	Distingerea	structurilor	și	
trăsăturilor	fonetice,	specifice	limbii	străine,	rostite	clar	și	corect.	Distingerea	structurilor	gra-
maticale,	specifice	limbii	străine,	utilizate	frecvent	în	situații	previzibile.

Competenţa pragmatică:	 Producerea	mesajelor	 orale/scrise/on-line.	Organizarea	 resurselor	
lingvistice	în	mod	flexibil	pentru	a	descrie	simplu	și	direct	subiecte	din	domeniul	cotidian.

1. Audición de la canción ,,A Dios le pido”, Juanes.
	a) Antes de la audición: Imagina	que	tienes	la	posibilidad	de	pedir	6	deseos	

¿Cuáles	serían?
•	 Completa	las	frases	siguientes	con	tres	deseos	cada	una.	Presta	atención	a	la	

estructura	que	necesita	el	subjuntivo.
	 A	Dios	le	pido…
	 A	Dios	le	pido	que…
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•	 Clasifica	los	verbos	en	el	siguiente	cuadro	según	sea	su	forma	de	presente	de	
subjuntivo	(regular	o	irregular):

Despertarse	Recordar	Quedarse	Irse	Descansar	Ser	Morirse

O>UE	 E>IE	 REGULAR COMPLETAMENTE	IRREGULAR

Completa	la	letra	de	la	canción	de	Juanes	conjugando	las	formas	verbales	del	ejer-
cicio	anterior

b) Durante la audición: Escucha	la	canción	para	que	compruebes	tus	respuestas.

Que mis ojos _______________________ con la luz de tu mirada, a Dios le pido.
Que mi madre no _________________ y que mi padre ____________ , a Dios le pido.
Que (tú) ___________ a mi lado y que más nunca te me _______ , mi vida, a Dios le 

pido. 
Que mi alma no ____________ cuando de amarte se trate mi cielo, a Dios le pido.
Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. 
Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. 
Un segundo más de vida, yo a Dios le pido. 
Estribillo: 
Que si me muero _________ de amor
 y si me enamoro __________ de vos
 y que de tu voz ___________ este corazón
 todos los días a Dios le pido. 
Yo a Dios le pido.

c) Después de la audición

•	 Compón	una	estrofa	de	la	canción	utilizando	la	misma	estructura	que	el	compo-
sitor.

•	 Redacta	una	carta	a	Dios	incluyendo	las	frases	completadas	con	los	deseos.	Hay	
que	respetar	la	estructura	de	la	carta	(10-12	líneas)

2. Lee atentamente, con entonación y expresividad este fragmento de ,,Platero y 
yo” de Juan Ramón Jiménez.

	
Platero	es	pequeño,	peludo,	suave;	tan	blando	por	fuera,	que	se	diría	que	es	todo	de	

algodón,	que	no	lleva	huesos.	Solo	los	espejos	de	azabache	de	sus	ojos	son	duros	cual	
dos	escarabajos	de	cristal	negro.	Lo	dejo	suelto,	y	se	va	al	prado,	y	acaricia	tibiamente	
con	 su	hocico,	 rozándolas	 apenas,	 las	florecillas	 rosas,	 celestes	 y	 gualdas...	 Lo	 llamo	
dulcemente:	,,¿Platero?”,	y	viene	a	mí	con	un	trotecillo	alegre,	que	parece	que	se	ríe	en	
no	sé	qué	cascabeleo	ideal...
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	Es	tierno	y	mimoso	igual	que	un	niño,	que	una	niña...,	pero	fuerte	y	seco	por	dentro,	
como	de	piedra.

	Cuando	paseo	sobre	él,	los	domingos,	por	las	últimas	callejas	del	pueblo,	los	hom-
bres	del	campo,	vestidos	de	limpio	y	despaciosos,	se	quedan	mirándolo...

•	 Contesta a las preguntas:

¿	Qué	animal	te	gusta	más?	¿Y	el	que	menos?	¿Por	qué?
¿Hay	que	tener	una	sensibilidad	especial	para	tener	animales?
¿Cómo	son	las	personas	que	abandonan	o	maltratan	a	los	animales?
¿Es	bueno	tener	animales?	¿En	qué	circunstancias,	y	qué	clase	de	personas	los	pu-

ede	necesitar	más?

•	 Haz otra descripción del personaje principal cambiando, donde sea posible, 
los adjetivos por sus sinónimos

•	 Escribe un artículo sobre los animales siguiendo la estructura:
-	 cómo	debemos	educar	a	los	animales
-	 qué	debemos	hacer	para	tener	en	casa	un	animal	sano	y	fuerte
-	 cuáles	son	los	problemas	relacionados	con	su	cuidado

Clasa a X-a, limba spaniolă

Competenţele vizate

Competenţa lingvistică: Receptarea	mesajelor	 scrise/audiovizuale.	Distingerea	 structurilor	
gramaticale,	 specifice	 limbii	 străine,	 utilizate	 frecvent	 în	 situații	 previzibile.	 Deducerea	
sensului	 unor	 cuvinte	 și	 expresii	 necunoscute	 din	 contexte	 uzuale.	 Producerea	mesajelor	
scrise/on-line.	Medierea.	Aplicarea	normelor	gramaticale	specifice	limbii	străine	în scrierea 
corectă a mesajelor. 

Competenţa pragmatică:	Producerea	mesajelor	orale/scrise/on-line.	Organizarea	resurselor	
lingvistice	în	mod	flexibil	pentru	a	descrie	simplu	și	direct	subiecte	din	domeniul	cotidian.	

 
1.  Lee el texto y subraya la opción apropiada:
Estoy	frente a/enfrente	la	tele	y	me	pregunto	porqué/por qué	los	espacios	del	co-

razón	se	llaman	del	corazón.	Sería/será	porque	no	te dueles/duele.	Todas	las	partes	del	
cuerpo	duelen,	menos	el	corazón.	Duele	el	dedo	gordo	del	pie,	duele	la	espalda,	duelen	
los	oídos.	El	corazón	es/está	lo	más	frío	que	te	puedes	echar a la cara.	tic	tac,	tic	tac.	Va 
a la suya hasta/incluso	que	se	para,	allá películas.	Se acabó lo que se daba.	Todo	muy	
escéptico/aséptico.	Sin	sangre,	sin	vómitos,	sin	fiebre.

2.  Explica qué significan las siguientes expresiones:
•	 echarse a la cara
•	 ir a la suya 
•	 allá películas	
•	 se acabó lo que se daba
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3. Completa el cuadro. Elige una profesión y explica en qué consiste con la ayuda 
de las palabras y las expresiones adecuadas:

Es un trabajo/ 
una profesión

Es un trabajo/una profesión 
que requiere/necesita/exige

Para ese trabajo/esa 
profesión se requiere/

necesita/exige
Por	ejemplo:	.........	es una 

profesión interesante
requiere creatividad se exige saber idiomas

4. Los jóvenes son el futuro. ¿Qué	tipo	de	mundo	querrán	ellos?
 Completa esta historia con tus propios deseos y los de tus compañeros. 

•	 Yo	quiero	que	las	guerras...
	 Los	jóvenes	necesitamos...
•	 A	mí	me	gusta	que	la	gente	de	otras	culturas...
•	 Yo	no	veo	que	el	mundo...
•	 A	mí	me	parece	que...
•	 Pues	yo	digo	que	si...
•	 En	mi	grupo	no	creemos	que...
•	 Queremos	que	en	todo	el	mundo...

5. Escribe una redacción en la cual tienes que hablar sobre tu modo de pasar el 
tiempo libre. En	ella	deberás:
•	 decir	qué	representa	para	ti	el	tiempo	libre;
•	 mencionar	qué	actividades	hay	para	el	tiempo	libre;
•	 enumerar	tus	preferencias	para	el	tiempo	libre;
•	 explicar	cómo	ayudan	las	actividades	del	tiempo	libre	a	fomentar	nuestra	

creatividad;
•	 opinar	en	cuanto	a	la	importancia	del	tiempo	libre.

Clasa a XI-a, limba germană

Competenţele vizate
Lingvistică: 
1.10.		Respectarea	normelor	de	scriere	specifice	limbii	străine	în	diverse	contexte
1.11.	Integrarea	cu	suficientă	corectitudine	a	structurilor	gramaticale	studiate	în	contexte	

familiare	

Sociolingvistică:
2.7.		 Adaptarea	resurselor	lingvistice	pentru	a	redacta	documente	de	uz	curent	folosind	un	

limbaj	standard	sau	neutru
2.9.		 Respectarea	normelor	socioculturale	în	funcție	de	scopul	comunicării	şi	relațiile	cu	

interlocutorii

Pragmatică: 
3.4.		 Organzarea	resurselor	lingvistice	pentru	a	produce	texte	funcționale	simple	în	contexte	

cotidiene
3.8.		 Participarea	în	interacțiuni	scrise/on-line	cu	referire	la	subiecte	de	ordin	cotidian	și	de	

interes	general
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Thema:	Brieffreundschaftsangebote
Aufgabe:	eine	E-Mail	schreiben,	um	eine	Brieffreundschaft	zu	knüpfen

Jeden Sommer reise ich für eine Woche zu ihnen.
Meine Familie ist klein.
Seit 4 Jahren spiele ich Gitarre und manchmal mache ich mit meinem Freund Adan Musik.
Ich bin 16 Jahre alt und wohne zurzeit mit meinen Eltern in Sevilla.
Herzliche Grüße, Adriana.
Ich heiße Adriana Ramirez und möchte gern junge Leute aus Deutschland kennenlernen.
Reisen macht mir großen Spaß, aber ich habe auch Interesse an Geschichte und Musik.
Ich bin nicht so groß von Wuchs, einen Meter achtundfünfzig, trotzdem bin ich sportlich.
Ich habe keine Geschwister, aber das ist kein Problem für mich.
Hallo liebe Freund.
Ich werde mich sehr freuen, wenn mir Jugendliche aus Deutschland schreiben.
In der Schule lerne ich Englisch, aber ich kann auch ziemlich gut Deutsch, denn ich habe 

Verwandte in Karlsruhe.
Den Text der E-Mail mehrmals kopieren (je nach der Gruppenzahl) und in Streifen schnei-

den. 

Den Text der E-Mail mehrmals kopieren (je nach der Gruppenzahl) und in Streifen 
schneiden. 

Schritt 1	(Gruppenarbeit):	den	Text	zusammensetzen.
Um	den	S*innen	die	Aufgabe	zu	erleichtern,	kann	man	vorschlagen,	am	Anfang	die	

Sätze	nach	den	Stichpunkten	zu	ordnen:
Aussehen
Freizeit
Familie
…	
Schritt 2	(Plenum):	Das	Ergebnis	und	die	Varianten	diskutieren	und	die	E-Mail	in	die	

Hefte	schreiben.
Schritt 3	(Gruppen-/Partner-/Einzelarbeit):	Notizen	zu	den	im	Schritt1	vorgeschlage-

nen	Punkten	schreiben	(stichwortartig).
Schritt	4	(Gruppen-/Partner-/Einzelarbeit):	Mithilfe	der	Notizen	eine	E-Mail	an	eine	

Jugendliche	bzw.	einen	Jugendlichen	schreiben,	dabei	die	Struktur	der	E-Mail	berücksi-
chtigen	(Anrede,	Grußformel,	Absätze).

Mögliche Hinweise zur Festigung und Bewertung:

Als	Hausaufgabe	können	die	S*innen:	
-		 eine	ähnliche	E-Mail	an	eine	Brieffreundin	bzw.	einen	Brieffreund	erstellen	oder	

im	Internet	in	Brieffreundschaft-Foren	recherchieren	(Wichtig!	Der	Lehrer	muss	
sich	 im	 Voraus	 informieren	 und	 den	 S*innen	 die	 entsprechende	 Internetseite	
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vorschlagen),	sich	eine	Jugendliche	bzw.	einen	Jugendlichen	aussuchen	und	ihr/
ihm	eine	Mail	schreiben;	

-		 die	Mail	in	Streifen	schneiden;	
-		 in	der	nächsten	Unterrichtsstunde	die	geschnittenen	Texte	mit	einer	Mitschüle-

rin	bzw.	einem	Mitschüler	tauschen	und	die	Mail	zusammensetzen;
-		 falls	nötig,	die	E-Mails	gegenseitig	korrigieren	und	die	Fehler	in	Partnerarbeit	bes-

prechen.

Mögliches Ergebnis (Beispiel):

Lieber Fabian,

mein Name ist … . Ich bin 17 Jahre alt und gehe jetzt in die 
Klasse 11. Seit 4 Jahren lerne ich Deutsch und möchte ger-
ne Jugendliche aus Deutschland kennenlernen. Gestern habe 
ich im Briefreundschaft-Forum deinen Beitrag gelesen und 
habe entschieden, dir ein paar Sachen über mich zu schreiben.  
Meine Familie ist nicht groß. Ich habe noch einen jüngeren Bruder, 
er ist nur 10, aber wir verstehen uns gut. In meiner Freizeit treibe 
ich gerne Sport. Ich gehe zweimal die Woche schwimmen, spiele 
oft mit meinen Freunden Basketball und fahre Rad. Auch wie du 
koche ich gern J. Zu meinem letzten Geburtstag habe ich selbst ei-
nen Kuchen für meine Gäste gebacken. Von Wuchs bin ich ziemlich 
groß, einen Meter siebenundachtzig, habe blonde Haare und bra-
une Augen. Im Anhang schicke ich auch ein Foto von mir J. Da bin 
ich in den Ferien und wandere mit meinen Freunden in den Bergen. 

Und was machst du gern in den Ferien? Wohin reist du? Bist du 
schon mal ohne Eltern gereist?

Warte auf deine Mail.

Mit freundlichen Grüßen.

Soziolinguistische	
Kompetenz

Linguistische	
Kompetenz	
(sprachliche	Mittel,	
Korrektheit)

Pragmatische	
Kompetenz		
(Struktur,		
Kohärenz,		
Flüssigkeit)

Interkulturelle	Kom-
petenz

Clasa a XI-a, limba engleză

Competenţele vizate: competența	(pluri/inter)culturală:

1.2 Recunoașterea	aspectelor	culturale	specifice	spațiului	alofon pe	subiecte	de	ordin	per-
sonal	și	general.	

1.3 Compararea	aspectelor	culturale	specifice	țării	alofone	și	țării	de	origine	

Sarcina: Read	about	football	in	the	UK	and	answer	the	questions.
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Football	in	the	UK	–	Do you like football?
 It’s a good idea to learn some football language if you are coming to the UK.

Football	 is	the	UK’s	favorite	sport.	 It’s	
called	the	beautiful	game	and	most	peo-
ple	 have	 a	 favorite	 football	 team.	 There	
are	 seventy-two	 teams	 in	 the	 Football	
League	and	twenty	teams	in	the	Premier	
League.	Scotland	has	its	own	league.	

When did it all started?

What’s	the	favorite	sport	in	your	country?

a)	.............................................................

Football	 has	 a	 long	history.	We	 know	
that	British	people	played	it	in	1170,	when	

Someone	wrote	about	football	match.	
In	1863,	some	football	fans	in	England	
wrote	down	the	rules.	

Can	you	do	Keepy	Uppy?

e)	………………………………………………………..

This	was	the	beginning	of	the	modern	
game.	 The	 English	 FA	 Cup	 is	 the	 oldest	
knockout	 competition	 in	 the	 world	 and	
started	 in	1871.	 Today,	 600	 teams	enter.	
The	FA	Cup	Final	is	usually	played	at	Wem-
bley	Stadium	 in	 London	on	 the	Saturday	
after	 the	 final	 Premier	 League	 game	 in	
May.	

What’s	your	favorite	team?

b)	..........................................................

a).............................................................

Women’s football

Women’s	football	is	the	fastest	growing	
sport	in	the	UK	and	TV	stations	now	show	
international	 games.	 Thousands	 of	 fans	
go	to	watch	Englad’s	women’s	team	when	
they	play	at	Wembley.	They’re	more	suc-
cessful	than	men’s	team.	

Is	women’s	football	popular	in	your	country?

c)..........................................................

Footy

If	someone	says	to	you,	“Do	you	fancy	
a	game	of	 footy?”,	get	 your	 trainers.	 Fo-
otball	is	also	called	“footy”	or	“footie”	for	
short.	Americans	call	it	“soccer”.	

What		do		your	friends	call	football?

c)..........................................................

Keepy Uppy

Many	young	people	like	to	play	Keepy	
Uppy.	You	have	to	keep	a	football	in	the	air	
for	as	 long	as	you	can,	using	your	heard,	
knees	or	feet.	Count	the	number	of	times	
you	head	or	kick	the	ball.	A	good	score	is	
one	hundred	and	will	impress	your	British	
friends.
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2.  True(T) or False(F)? Circle the answers.
a)  Modern football started in England.   T/F
b)  There are 600 teams in the English Football League. T/F 
c)  The FA Cup Final is in August.   T/F
d)  You can’t watch women’s football on television. T/F 
e)  “Football”, “footy” and “soccer” are the same thing. T/F
f)  It is easy to score one hundred in Keepy Uppy  T/F 

3)  Can you speak about football? Use this information to label the football gro-
und.

•	 You	go	into	the	stadium	through	the	turnstile.	The	stadium	is	also	called	a	“gro-
und”.

•	 There	are	four	stands	where	you	can	sit,	one	on	each	side	of	the	pitch.
•	 The	away	fans	usually	have	a	separate	section	to	stop	fighting.
•	 Football	is	played	on	a	pitch.	The	pitch	is	also	called	the	“park”	or	“field”.
•	 The	coach	or	manager	gives	advices	to	the	players	from	the	touchline.
•	 The	goalkeeper	tries	to	stop	the	other	team	scoring	a	goal.
•	 The	striker	tries	to	kick	or	head	the	ball	into	the	net.
•	 The	midfielders try	to	control	the	central	area	of	the	pitch.
•	 The	defenders	try	to	stop	the	other	team	scoring	and	try	not	to	score	an	own	

goal.
•	 There	are	four	match	officials.	The	referee	has	a	whistle	and	red	and	yellow	cards	

and	never	pleases	anybody.	He/She	has	two	assistants,	who	look	for	offside.	The	
fourth	official	controls	the	two	managers,	substitutions	and	added	time.	
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Clasa a XII-a, limba engleză

Competenţele vizate: sociolingvistică,	pragmatică,	(pluri/inter)culturală

1. Work in pairs. Read the chart and discuss the questions below:
a)	Why	does	China	boast	more	than	50%	of	internet	users?
b)	How	will	the	internet	evolve	in	the	next	10	years?	

Digital	 2019	 reports	 reveal	 that	
internet	users	are	growing	by	an	
average	 of	 more	 than	 one	milli-
on	 new	 users	 every	 day.	 A	 sur-
vey	 about	 computers	 and	 inter-
net	 usage	 shows	 that	 4.3	 billion	
people	 currently	 use	 the	 Inter-
net,	which	 comes	up	 to	 57	%	of	
the	 world	 population.	 The	 chart	
shows	the	internet	users	by	regi-
on.

					World Internet Users – 2019

					Source: Internet World Stats

2. Work together in small teams. Pick a task and use Google to search for infor-
mation.

a)		Speak	about	the	top	internet	users	in	Europe.	
b)		Find	out	5	curious	facts	about	the	Internet.
c)		Discuss	about	your	favourite	web	tools.	Decide	as	a	team	which	ones	to	present	

to	the	class	(2-3).
d)		Present	the	most	popular	social	media	platforms.	

3.  Whole class activity. Interview three of your classmates about the use of inter-
net and fill in the following table. Then report the interview results to the class. 

Interview Questions: S1 S2 S3
a.  How	much	time	do	you		spend	on	the	

internet	daily?
b.  What	do	you	usually	search	for	on		

Google?
c.  What	is	your	most	favourite	social		

media	site?	Why?
d.  What	advice	concerning	internet	usage	

would	you	give	to	a	teenager?

4. Extension. Make an internet usage survey in your school. You can use the same 
questionnaire (task nr 3).
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a)		Write	an	article	for	your	school	magazine	to	report	the	results	(180-200	
words).	

b)		Draw	your	own	chart	and	present	it	to	the	class	(2	min).	

Clasa a XII-a, limba franceză

Competenţele vizate: competența	lingvistică,	competența	sociolingvistică,	
competența	pragmatică

Production écrite: Tu	lis	cette	annonce	sur	un	forum	pour	adolescents.

Quelle est pour vous la plus grande découverte scientifique? Pourquoi?
Nous aimerions connaître votre avis!

Envoyez votre texte à la rédaction d’Avis d’Ados avant le 15 novembre.
	

Tu	décides	de	participer	à	la	discussion	de	ce	forum.	Tu	écris	un	texte	de	160	mots	
minimum	que	tu	adresses	à	la	rédaction	d’Avis d’Ados.

Clasa a XII-a, limba germană

Competenţele vizate
Lingvistică: 
1.10.	Respectarea	regulilor	de	ortografie,	specifice	limbii	străine,	în	scrierea	corectă	a	

mesajelor	
1.11.	Aplicarea	normelor	gramaticale	specifice	limbii	străine	în	scrierea	corectă	a	mesajelor 
Pragmatică: 
3.7.			Susținerea	unui	argument	linear	simplu	cu	referire	la	subiecte	variate	de	ordin	cotidian

Aufgabe:	Warum	finden	die	jungen	Leute	Sport	gut?	Schreibe	eine	Begründung.
Schritt 1:	Lies	die	drei	Meinungen	zum	Thema	Sport.
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Schritt 2:	Unterstreiche	in	den	Beiträgen	die	Vorteile	des	Sports.
Schritt 3:	Schreibe	selbst	eine	Begründung	zur	Frage:	Warum	muss	man	Sport	treiben?

3.3. Strategii şi instrumentar de evaluare a rezultatelor învăţării

Evaluarea	la	Limba străină este	parte	componentă	a	procesului	de	învățământ,	are	
loc	atât	în	momente	precise,	stabilite	în	prealabil,	cât	și	în	mod	continuu,	în	dependență	
de	context	și	contribuie,	în	mod	cumulativ,	la	rezultatul	final.	Pe	lângă	notarea	temelor	
și	testelor	de	verificare	a	cunoștințelor	pentru	a	consolida	învățarea,	evaluarea	continuă	
poate	 lua	forma	unor	chestionare	sau	a	unor	grile	completate	de	profesori	și/sau	de	
elevi,	de	evaluare	prin	intermediul	unui	șir	de	sarcini-țintă,	de	evaluare	instituțională	a	
activităților	de	clasă	și/sau	a	creării	portofoliului	de	eșantioane	a	anumitor	lucrări	even-
tual	la	diferite	momente	ale	realizării	lor.	Pentru	copiii	cu	CES	se	folosește	același	sistem	
criterial	în	evaluare,	dar	aplicat	pe	baza	Planului	educațional	individualizat.

Strategii	 și	 instrumente	de	evaluare	a	 rezultatelor	de	 învățare	specifice	disciplinei	
Limba străină	recomandate	de	căte	Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi:

•	 Conversaţia simulată	pentru	evaluarea	orală.	
•	 Discuţia	asupra	unor	subiecte	de	ordin	general	față	de	care	elevul	manifestă	in-

teres.
•	 Raportul scris	în	care	elevul	furnizează	o	descriere	succintă	a	unui	subiect	studiat	

cu	utilizarea	vocabularului	cheie	și	a	structurilor	gramaticale	corespunzătoare.	
•	 Îndeplinirea unei sarcini	care	presupune	o	cooperare	orientată	spre	un	anumit	

scop	și	găsirea	consensului	între	doi	candidați.	Elevul	ar	putea	lucra	individual	sau	
în	grup	pentru	a	completa	o	fișă	de	lectură	în	baza	unui	fragment	sau	text	nonlite-
rar/literar,	pentru	a	crea	o	hartă	conceptuală	în	baza	mai	multor	resurse	studiate	
sau	ar	putea	elabora	un	interviu	în	baza	unui	set	de	întrebări	prestabilite.	

„Ich	habe	zwar	nicht
	immer	Lust,		

am	Sport.	Aber	ich	finde
	Sport	gut,		

denn	danach	fühlt	m
an	sich	voll	Energie,	

frei,	einfach	wohler	i
m	Körper.		

Und	das	mag	ich“.

„Beim	Sport	geht	es	um	Fairness.	Man	lernt	dann	Disziplin	und	Respekt	zu	dem	Gegner.	Man	versteht,	dass	es	nicht	nur	der	Sieg	selbst	zählt,	es	gibt	noch	vieles	zu	berücksichtigen.	Zum	Beispiel,	wenn	sich	jemand	verletzt,	hilft	man	ihm.	So	nimmt	man	Rücksicht	
aufeinander.“

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Ich	glaube	nie
mand	bezweifel

t,	dass	

Sport	gut	für	d
en	Körper	ist,	

aber	auch	

auf	die	Psyche
	wirkt	sich	der

	Sport	

positiv	aus.	W
enn	ich	Stress

	habe,	dann	

gehe	ich	ins	Fi
tnessstudio	un

d	danach	

fühle	ich	mich	viel	besser
.
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Atât	autoevaluarea,	cât	și	evaluarea	de	către	un	profesor	pot	avea	la	bază	lista	de	
control	și	grila:

Lista de control

este	recomandată pentru	evaluarea	continuă	sau	evaluarea	sumativă	
și	poate	fi	alcătuită	dintr-o	listă	a	descriptorilor	pentru	nivelul	dat	(B1+	
la	nivel	liceal).	Descriptorul	poate	da	și	solicita	informații	de	ordin	per-
sonal:	„Pot	să	mă	prezint;	pot	spune	unde	locuiesc;	pot	da	adresa	mea	
în	limba	engleză;	pot	să	spun	ce	vârstă	am	etc.”	și	„Pot	să-l	întreb	pe	
cineva	cum	îl/o	cheamă;	pot	să-l/să	o	întreb	unde	locuiește;	pot	să-l/să	
o	întreb	ce	vârstă	are	etc.”

Grila

este	recomandată pentru	evaluarea	continuă	sau	evaluarea	
sumativă.	Cadrul	didactic	va	nota	pe	o	grilă	categoriile	care	
urmează	să	fie	evaluate,	de	exemplu:	conversație,	schimb	
de	informații,	formularea	de	întrebări,	utilizarea	vocabula-
rului	țintă,	corectitudine	gramaticală,	pronunție,	fluență	și	
le	va	evalua	în	mod	corespunzător,	de	exemplu	de	la	„1”	la	
„5”	sau	de	la	„1”	la	„10”.

Tipuri de evaluare recomandate la Limba străină:

Evaluarea 
formativă

•	este	un	proces	continuu	care	permite	colectarea	informați-
ilor	cu	privire	la	aspectele	puternice	și	la	punctele	vulnera-
bile;

•	operează	la	un	nivel	foarte	detaliat	al	itemurilor	lingvistici	
recent	predate;

•	profesorul	poate	să	le	utilizeze	pentru	organizarea	procesu-
lui	de	predare-învățare-evaluare	și	să	le	transmită	elevilor;

•	este	deseori	utilizată,	în	sens	larg,	pentru	a	putea	include	
informația	imposibil	de	cuantificat	furnizată	de	chestionare	
și	convorbiri.

Evaluarea 
sumativă

•	controlează	 rezultatele	 dobândite	 la	 finele	 cursului	 și	 le	
atribuie	o	notă;

•	este	de	natură	normativă	și,	conform	sistemului	de	notare,	
verifică	rezultatele;

•	are	drept	scop	perfecționarea	procesului	de	învățare.
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Evaluarea 
directă

•	evaluează	ceea	ce	elevul	poate	să	facă.	De	exemplu,	în	tim-
pul	unei	activități	desfășurate	într-un	grup	mic	de	elevi	sub	
forma	unei	discuții,	profesorul	observă,	confruntă	rezulta-
tele	cu	criteriile	unei	grile	și	evaluează;

•	se	limitează	la	producerea	orală	și	scrisă	și	la	comprehen-
siunea	vorbirii	orale	în	interacțiune,	deoarece	este	imposi-
bil	a	observa	în	mod	direct	activitățile	de	recepție,	ci	doar	
efectele	lor;	

•	bogăția	 și	 stăpânirea	 limbii	 pot	 fi	 evaluate	 fi	 e	 direct	 în	
funcție	 de	 criteriile	 pe	 care	 ni	 le	 propunem,	 fi	 e	 indirect	
prin	interpretarea	și	generalizarea	răspunsurilor	la	întrebă-
rile	de	examen.	Convorbirea	este	un	test	direct	clasic;	un	
test	cu	lacune	este	un	test	indirect	clasic.

Evaluarea 
indirectă

•	utilizează	un	test,	de	regulă	scris,	care	apreciază	adesea	de-
prinderile	potențiale	ale	elevului;

•	lectura,	de	exemplu,	este	evaluată	indirect	cerându-le	ele-
vilor	să	demonstreze	comprehensiunea	 lor	prin	marcarea	
cu	o	cruce	a	răspunsului	corect,	 terminând	fraze	sau	răs-
punzând	la	întrebări.

Evaluarea pe 
baza unei scale

•	consistă	în	aprecierea	nivelului	dat	al	unui	elev	folosind	o	
scală	formată	din	mai	multe	niveluri:	

Evaluarea pe 
baza unei liste 

de control

•	constă	în	aprecierea	unui	elev	în	conformitate	cu	o	listă	de	
puncte	pertinente	pentru	un	nivel	sau	un	modul	dat;

•	scala	descriptorilor	poate	fi	prezentată	sub	formă	de	ches-
tionar	sau	poate	avea	forma	unei	diagrame	sectoriale	sau	
orice	altă	formă;

•	răspunsurile	pot	fi	Da/Nu,	însă	cele	de	ordin	mai	complicat	
nu	se	 limitează	 la	 încercuirea	 sau	bifarea	unei	 cifre	 (0/1),	
a	unui	cuvânt	(Da/Nu)	sau	a	unui	pătrățel,	ci	mai	degrabă	
sunt	prezentate	prin	schemă;

•	răspunsul	 poate	fi	mai	 diferențiat	 cu	o	 serie	de	 variante,	
plasându-l	din	punctul	de	vedere	al	preciziei	pe	o	scală	(de	
exemplu,	de	la	0	la	4),	de	preferință	atribuind	un	titlu	fiecă-
rui	nivel	sau	dând	o	definiție	care	precizează	interpretarea	
acestor	titluri.

Evaluarea
pe sarcini

•	vizează	evaluarea	unei	serii	de	sarcini	diferențiate	(de	cele	
mai	multe	ori	acestea	se	prezintă	sub	 formă	de	 jocuri	de	
roluri	 între	elevi	sau	cu	participarea	profesorului),	notată,	
de	regulă,	de	o	manieră	globală	pe	o	scală	de	la	0	la	3	sau	
de	la	1	la	5.
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Evaluarea 

orală

•	vizează	aspectele	calitative	ale	comunicării;
•	conține	 diverse	 categorii	 pertinente	 pentru	 evaluarea	
vorbirii	orale,	cum	ar	fi:	precizia,	strategiile	de	cooperare,	
solicitarea	unor	 explicații,	 fluența,	 volumul	 vocabularului,	
exactitatea	gramaticală,	coerența,	stăpânirea	vocabularu-
lui,	dezvoltarea	tematică	și	stăpânirea	sistemului	fonologic.

Autoevaluarea 
•	este	 aprecierea	 făcută	de	elev	 cu	privire	 la	propriile	 sale	
competențe.

EXEMPLE DE TESTE PENTRU EVALUĂRI

Clasa a X-a, limba italiană

I.  Prova di comprensione di testi scritti.
a) Leggere attentamente il testo.

Impara a controllarti

C’era	una	volta	un	ragazzo	che	aveva	un	brutto	carattere.	Un	giorno	suo	padre	gli	ha	
dato	un	sacchetto	pieno	di	chiodi	e	gli	ha	detto	di	piantare	un	chiodo	nella	porta	di	casa	
ogni	volta	che	perdeva	la	pazienza	o	che	litigava	con	qualcuno.	Il	primo	giorno	il	ragazzo	
ha	piantato	37	chiodi.	Nelle	settimane	a	seguire	ha	imparato	a	controllare	la	quantità	
dei	chiodi	piantati,	diminuendo	di	uno	ogni	giorno.	Ed	ha	capito	che	era	più	facile	impa-
rare	a	controllarsi	che	piantare	dei	chiodi	in	continuazione.	È	arrivato	infine	un	giorno	
in	cui	il	ragazzo	non	aveva	piantato	neanche	un	chiodo	nella	porta,	perciò	è	corso	felice	
dal	padre	per	comunicargli	la	notizia.	Allora	il	padre	gli	ha	detto	di	tirare	fuori	un	chiodo	
ogni	volta	che	riusciva	a	mantenere	la	calma.	Ed	è	venuto	anche	il	giorno	in	cui	il	ragazzo	
ha	potuto	comunicare	al	padre	di	aver	tirato	fuori	tutti	i	chiodi.	Il	padre	gli	ha	fatto	ve-
dere	la	porta:	“Figlio	mio,	ti	sei	comportato	da	bravo	uomo,	ma	vedi	quanti	buchi	sono	
rimasti	nella	porta?	Puoi	ferire	un	uomo	con	un	coltello	e	anche	se	la	ferita	si	sana,	la	
cicatrice	rimane,	e	non	importa	quante	volte	chiederai	perdono.	E	se	ferirari	con	le	pa-
role,	il	dolore	sarà	ancora	più	grande.	Gli	amici	sono	una	ricchezza	inestimabile.	Ti	fanno	
sorridere,	ti	fanno	corraggio,	sono	sempre	pronti	ad	ascoltarti,	ad	appoggiarti,	ad	aprire	
il	cuore	per	te.	Fagli	capire	allora	quanto	grande	sia	il	tuo	affetto	per	loro.	Impara	a	dare	
agli	amici	più	di	quello	che	si	aspettano.	Sorridi,	sorridi	anche	quando	parli	al	telefono.	
Chi	ti	ascolta,	lo	capirà	dalla	tua	voce.	E	se	qualche	volta	non	riesci	a	ottenere	quello	che	
hai	voluto,	può	darsi	che	ciò	si	possa	trasformare	in	un	gran	beneficio	per	te.	Se	ti	capita	
di	perdere,	non	perdere	la	lezione	che	la	vita	ti	ha	dato.	Ma	sei	riuscito	ad	arrivare	alla	
fine!	Sei	veramente	meraviglioso!”
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b) Indicare l’affermazione corretta o rispondere alle domande:  30 punti

Nr. Item Punteggio

1.
Il	ragazzo	doveva	piantare	chiodi	nella	porta	ogni	volta	che	non	
riusciva	a	controllarsi.						V.	F.	 0/1

2. 

Ogni	giorno	riusciva	a	diminuire	la	quantità	dei	chiodi	perché
°	imparava	a	controllarsi
°	imparava	a	piantare	i	chiodi	
°	imparava	a	tirare	fuori	i	chiodi	

0/1 

3. 
Durante la prima settimana il ragazzo ha tirato fuori tutti i chiodi. 
V.	F.

0/2 

4. 

I buchi sono rimasti nella porta perché:
°	il	padre	aveva	tirato	fuori	tutti	i	chiodi	
°	il	ragazzo	è	diventato	un	bravo	uomo	
°	i	chiodi	sono	stati	tirati	fuori

0/2 

5. Cosa	succede	se	ferisci	un	uomo	con	le	parole?	___________ 0/1/2

6. Che	cosa	dice	il	padre	sugli	amici?	_____________________ 0/2/3

7. Che	cosa	si	deve	fare	per	avere	amici?__________________ 0/2/4

8. 
Secondo	il	padre	del	ragazzo,	che	cosa	deve	fare	una	persona	quan-
do	parla	al	telefono?	____________________________________

0/2/4 

9. Come	si	deve	reagire	quando	non	si	ottiene	ciò	che	si	vuole?	____ 0/3/5 

10. Quale	è	il	messaggio	del	testo?	______________________ 0/1/2/4/6

II. Prova di grammatica. 
a) Completare con DI/CHE davanti al secondo termine di paragone:            5 punti

1.	 É	più	comodo	viaggiare	in	treno	_____________	andare	in	macchina.	
2.	 Il	mio	appartamento	è	meno	caro	_______________	quello	tuo.	
3.	 La	ragazza	di	Francesco	è	più	bella	__________	intelligente.	
4.	 Il	treno	è	meno	veloce	__________	aereo.	
5.	 I	tuoi	capelli	sono	più	lunghi	__________	miei.	

b) Scrivere alla destra di ogni frase il grado dell’aggettivo  
(pos., comp.min., comp.magg., comp.ugual., super.rel., super.ass.)         5 punti

1.	 Mi	è	sempre	piaciuto	bere	più	il	vino	che	la	birra.	_________
2.	 Il	treno	è	tanto	comodo	quanto	veloce.	______________
3.	 In	Italia	piove	più	in	estate	che	in	inverno.	___________
4.	 A	me	interessa	più	parlare	l’italiano	che	studiare	la	grammatica.	__________
5.	 L’argento	è	meno	caro	dell’oro.	_________	
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c) Scegliere fra gli interrogativi (perché, quale, quando, quanto, chi)           5 punti

1.	 ______________	libri	hai	letto	nell’ultimo	anno?	
2.	 ______________	sei	in	Italia?
3.	 ______________	hai	visto	lo	spettacolo	di	Edoardo	de	Filippo?	
4.	 ______________	genere	di	film	ti	piace?
5.	 ______________	di	voi	parla	meglio	l’italiano?	

d) Scrivere il significato contrario della parola sottolineata.                         10 punti

1.	 I	prodotti	in	questo	supermercato	sono	cari	o	_______________________	?
2.	 In	macchina	di	solito	ti	piace	sederti	davanti	o	_______________________.	
3.	 Questa	camicia	è	________________________________	o	pulita?	
4.	 Vivere	in	Moldova	porta	più	vantaggi	che	__________________________	?
5.	 Quale	gonna	scegli:	quella	lunga	o	quella	_________________	?

III. Produzione di testi scritti.                       25 punti 

Racconta di una persona che più ti affasci-
na e ti entusiasma. 

 (Volume – 80-100 parole)
___________________________________

0-5 il volume
0-5 correttezza ortografica
0-5 correttezza grammaticale
0-5 correttezza lessicale
0-5 esposizione coerente e pertinente al tema

     
Totale: _______ /80p.

Clasa a XI-a, limba germană

Evaluarea unui discurs: 

•	 Aufgabe: Halte	eine	kurze	Rede	zum	Thema	gesunde Ernährung.	

	 Berücksichtige	dabei	folgende	Aspekte:	Was	verstehst	du	unter	gesunder	
Ernährung?	Welche	Lebensmittel	gelten	als	gesund	und	warum?	Wie	oft	und	
wie	viel	muss	man	am	Tag	essen?	Welche	positiven	Auswirkungen	auf	den	Orga-
nismus	hat	die	gesunde	Ernährung?

•	 Gegenseitige Bewertung 
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Bewertungsbogen

Evaluation	____	Minuten	Sprechen	zum	Thema	____________________________

Name	der	Jurymitgliederin/des	Jurymitgliedes: ____________________________

Kriterien des Sprechens

se
hr

 g
ut

gu
t

be
fr

ie
di

ge
nd

au
sr

ei
ch

en
d

m
an

ge
lh

aft

Inhalt	
(conținutul)

Struktur	und	gedanklicher	Zusammenhang	
(structura şi corelarea ideilor)

Korrektheit	
(corectitudinea)

Flüssigkeit,	Aussprache	und	Lautstärke
(fluența vorbirii, pronunția şi intensitatea vocii)

Blickkontakt,	Körpersprache	und	Ausstrahlung
(contactul vizual cu auditoriul, limbajul corpului şi	
carisma)

Flick-/Füllwörter	(sunete de legătură/de depăşire a impasului comunicativ)	
ahh, ähh, err, um, so, …: ja	nein		 			

Gesamteindruck:	sehr gut/gut/befriedigend/ausreichend/mangelhaft	____________
Rückmeldung	der	Lehrerin/des	Lehrers	(feedback-ul profesorului):	_______________
__________________________________________________________________________________

Clasa a XI-a, limba engleză

Can	You	Survive	in	the	UK? You are coming to the UK. It is going  
to be so much fun! Are you ready for the culture shock? Take our test to find out.

1. You are coming to the UK in August. Which of these will you probably need?
a)	an	umbrella		 	 b)	sun	cream		 	 c)	a	thick	jumper

2. You are travelling on the tube. Where are you?
a)	on	the	road		 	 b)	on	the	river		 	 c)	under	the	ground

3. You are about to cross a busy road. Which way will you look for traffic first?
a)	left			 	 	 b)	right

4) You are holding a Cornish pasty. What will you do with it?
a)	throw	it		 	 b)	read	it		 	 c)	eat	it
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5)  You are eating bacon, eggs and a sausage. Which meal are you probably eating?
a)	breakfast	b)	lunch		c)	dinner

6)  You are spending a week in a secondary school. You arrive on your first day. 
What are the pupils probably wearing
a)	a	uniform	b)	their	own	clothes

7)  You walk into someone in the street by accident. What did you say?
a)	Hello!		b)	What?	c)	Sorry!

8)  What are Oxford and Cambridge famous for?
a)	music	bands	b)	universities	c)	football	teams

9)  You want to buy a pint of beer in a pub. How old must you be?
a)	sixteen		b)	seventeen	c)	eighteen

10)  You need emergency help from the police. What number do you call?
			a)	333		b)	666		c)	999

Clasa a XII-a, limba franceză

1. Rédigez un texte de 80 mots environ conformément à la situation indiquée en 
exprimant votre attitude.

Sur	un	forum	francophone,	beaucoup	de	lecteurs	veulent	savoir	comment	se	passe	
un	jour	férié	en	France	pour	le	commerce.	Vous	choisissez	un	jour	ou	une	fête	célèbre	
en	France	et	vous	présentez	ce	qui	se	passe	pendant	cette	journée.	(30	points)

 
Vous pouvez faire:	une liste d’actions, préciser le temps, la durée, les lieux, les habi-

tudes.
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Grille d’évaluation du produit

COMPéTENCES

linguistique/pragmatique/(pluri/inter)culturelle/sociolinguistique

élaboration	
des	phrases	

étendue	et	
maîtrise	du	
vocabulaire

ortographe ponctuation	
	formes	

grammaticales/
accords

cohérence	et	articulation	
des	idées,	des	opinions	

et	des	illustrations
0	–	5	p. 0	–	5	p. 0	–	5	p. 0	–	5	p. 0	–	5	p. 0	–	5	p.

2. Rédigez un texte cohérent de 200 mots conformément à la situation indiquée 
en exprimant votre attitude:	Le vélo devrait être le seul moyen de transport uti-
lisé dans les centres des villes.	(30	points)
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Votre argumentation devra prendre en compte la situation existant dans votre 
pays d’origine ou de résidence. Prenez position pour ou contre cette opinion et justi-
fiez votre choix, suivant le plan: 

-	introduction;	
-	développement;	
-	conclusion.

Grille d’évaluation du produit

COMPéTENCES

Pragmatique/linguistique/(pluri/inter)culturelle/sociolinguistique

élaboration	
des	phrases	

étendue	et	
maîtrise	du	
vocabulaire

ortographe ponctuation	
	formes	

grammaticales/
accords

cohérence	et	articulation	
des	idées,	des	opinions	

et	des	illustrations
0	–	5	p. 0	–	5	p. 0	–	5	p. 0	–	5	p. 0	–	5	p. 0	–	5	p.

3. Structurer un message:

Vous	écrivez	un	message	à	un	ami.	Vous	avez	trouvez	un	job	d’été	dans	un	restaurant	
de	bord	de	mer.	La	première	journée	a	été	difficile	et	vous	ne	savez	pas	si	vous	allez	
rester	4	semaines	dans	ce	travail.	Vous	demandez	des	conseils	à	votre	ami.	Rédigez	ce	
message.

Écrivez 2 ou 3 phrases pour les différentes parties du message selon le plan suivant:
1.	 La situation générale
2.	 Les problèmes rencontrés
3.	 La demande de conseils (30 points)

Grille d’évaluation du produit

COMPéTENCES

Pragmatique/linguistique/(pluri/inter)culturelle/sociolinguistique

cohérence	du	travail	et	
articulation	des	idées

capacité	à	présen-
ter	des	faits

capacité	à	
exprimer	
sa	pensée

ortographe
formes	grammati-
cales/accords

ponctua-
tion

0	–	5	p. 0	–	5	p. 0	–	5	p. 0	–	5	p. 0	–	5	p. 0	–	5	p.
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4. ELEMENTE DE NOUTATE:  
PRODUSELE DIGITALE ȘI MEDIEREA

4.1. Integrarea produselor digitale în procesul de  
        predare-învăţare-evaluare 

Integrarea	 produselor	 digitale	 în	 prezentul	 Curriculum	 a	 fost	 condiționată	 de	
schimbările	produse	 în	plan	european	și	național	 care	vizează	 importanța	dezvoltării	
competențelor	digitale	ale	elevilor	și	cadrelor	didactice:	Sistem de competențe pentru 
învățământul general (2018),	Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (2018), 
Standardele de competențe digitale pentru cadrele didactice din învățământul general 
(2015) şi Standardele de competențe digitale ale elevilor din ciclul primar, gimnazial şi 
liceal (2015).

Competențele	digitale	reprezintă	sisteme	integrate	de	cunoștințe,	abilități,	deprin-
deri,	atitudini	și	valori,	formate	și	dezvoltate	prin	învățare,	pe	care	le	posedă	un	indi-
vid	și	care	pot	fi	mobilizate	pentru	a	soluționa	diverse	probleme	ce	apar	 în	procesul	
colectării,	păstrării,	prelucrării	și	diseminării	informației	prin	intermediul	tehnologiilor	
informației	și	a	comunicațiilor.	

Cadrele	didactice	din	era	digitală	sunt	încurajate	să	utilizează	resurse	digitale	exis-
tente	și	să	creeze	resurse	digitale	proprii	care	ar	integra	dinamic	text,	date,	obiecte	mul-
timedia	proprii	sau	preluate	din	locații	externe.	Profesorii	de	Limba străină vor	încuraja	
elevii	să	prezinte	răspunsurile	învățării	în	format	digital,	vor	implica	elevii	în	evaluarea	
și	editarea	resurselor	digitale	produse	de	colegi	și	vor	elabora	sarcini	în	cadrul	cărora	
elevii	vor	crea	resurse	digitale	proprii.

Un	produs	digital	poate	fi	considerat	orice	lucrare	creată	de	elev	și/sau	cadru	didac-
tic	prin	 intermediul	tehnologiilor	 informaționale	moderne,	cum	ar	fi	un	document	 în	
format	Word	sau	Power	Point,	o	înregistrare	audio	în	format	mp3,	un	filmuleț	video	în	
format	mp4	înregistrat	cu	telefonul	mobil,	o	pagină	de	blog,	o	pagină	wiki,	un	portofoliu	
digital	creat	cu	ajutorul	Google	Sites.	În	cadrul	orelor	de	limba străină,	elevii	ar	putea	
crea:	hărți	conceptuale	în	format	Word,	prezentări	în	format	video,	jurnale	de	lectură	în	
format	audio,	chestionare	sau	sondaje	în	format	digital,	postere	interactive	on-line,	etc.	

Atenţie!

Evaluarea	unui	produs	digital	va	urma	aceleași	criterii	ca	și	în	cazul	evaluării	
unui	produs	 tradițional.	O	 lucrare	digitală	creată	de	elev	va	putea	fi	nota-
tă	 în	 baza	 unei	 grile	 de	 evaluare	 conform	 competențelor	 specifice	 vizate:	
competența	 lingvistică,	 sociolingvistică,	 pragmatică	 și	 (pluri/inter)culturală	
și	unităților	de	competențe	corespunzătoare.	Se	va	urmări	evaluarea	catego-
riilor	pertinente	pentru	producerea	orală	sau/și	comunicarea	scrisă,	cum	ar	
fi:	stăpânirea sistemului fonologic, stăpânirea vocabularului, volumul voca-
bularului, exactitatea gramaticală, fluența, coerența, dezvoltarea tematică. 

	



41

EXEMPLU DE EVALUAE A UNUI PRODUS DIGITAL

Elevii au lucrat în echipe şi au creat un website al clasei cu ajutorul 
instrumentului Google Sites. Fiecare elev a creat o pagină separa-
tă despre un aspect al vieții şcolare pe care l-a selectat şi l-a de-
scris în limba străină corespunzătoare. Paginile create de elevi au 
inclus text (2-3 paragrafe scurte), imagini şi fotografii proprii create 
cu ajutorul telefonului mobil în cadrul activităților şcolare. Pentru a 
evalua lucrul elevilor, profesorul a elaborat o grilă în care a inclus 
competențele vizate: 

Categoriile de evaluare
Indicatori de competenţă

1 2 3

Dezvoltarea tematică
(în care măsură informația plasată 
pe pagini reflectă cerințele sarcinii şi 
conținutul studiat în clasă)

Textul	reflectă	
doar	parțial	
tema	studiată.

Textul	reflectă	
într-o	măsură	
acceptabilă	
tema	studiată.

Textul	reflectă	
foarte	bine	
tema	studiată.	

Coerența conținutului
(cât de clar şi logic se exprimă 
elevul)

Textul	conține	
erori	semnifica-
tive.

Textul	este	
construit	logic	
și	coerent	cu	
unele	mici	
abateri.	

Textul	este	
construit	logic	
și	coerent.

Vocabularul țintă utilizat
(măsura în care elevul a utilizat 
vocabularul țintă studiat la unitatea 
respectivă)

Elevul	a	utilizat	
doar	o	parte	a	
vocabularului	
țintă.

Elevul	a	utilizat	
o	mare	parte	
din	vocabularul	
țintă.

Elevul	a	utilizat	
vocabularul	
țintă.

Exactitatea gramaticală și ortografică
(gradul de corectitudine gramaticală şi 
ortografică a textului scris)

Au	fost	comise	
mai	mult	de	5	
erori.

Au	fost	comise	
2-3	erori.

Textul	este	
corect.

Total:

Pentru a-şi dezvolta competența (pluri/inter)culturală, elevii au lu-
crat în echipe şi au creat un filmuleț despre o vizită imaginară la 
muzeul Luvru din Paris. Elevii au compilat o serie de fotografii care 
reflectă operele de artă din muzeul francez şi s-au înregistrat cu aju-
torul telefoanelor mobile, unul câte unul, în timp ce descriau fiecare 
imagine în limba franceză. Toate înregistrările au fost compilate într-
un filmuleț scurt de 2 minute. Pentru a evalua lucrul elevilor, profeso-
rul a elaborat o grilă în care a inclus competențele vizate: 
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Categoriile de evaluare
Indicatori de competenţă

1 2 3

Dezvoltarea tematică
(în care măsură informația relatată în 
discursul oral reflectă cerințele sarcinii şi 
conținutul studiat în clasă)

Discursul	oral	
reflectă	doar	
parțial	tema.

Discursul	
oral	reflectă	
într-o	măsură	
acceptabilă	
tema	studiată.

Discursul	oral	
reflectă	foarte	
bine	tema	
studiată.	

Fluența și coerența
(gradul de fluență şi coerență a 
discursului oral din înregistrarea video)

Discursul	oral	
conține	erori	
semnificative.

Discursul	oral	
este	construit	
logic	și	coerent	
cu	unele	mici	
abateri.	

Discursul	oral	
este	construit	
logic	și	coerent.

Stăpânirea și volumul vocabularului
(măsura în care elevul a utilizat 
vocabularul țintă studiat la unitatea 
respectivă)

Elevul	a	utilizat	
doar	o	parte	a	
vocabularului	
țintă.

Elevul	a	utilizat	
o	mare	parte	
din	vocabularul	
țintă.

Elevul	a	utilizat	
vocabularul	
țintă.

Exactitatea gramatica
(gradul de corectitudine gramaticală  
a discursului oral)

Au	fost	comise	
mai	mult	de	5	
erori.

Au	fost	comise	
2-3	erori.

Discursul	oral	
este	corect.

Total:

4.2. Activităţi de mediere

Activitățile	legate	de	mediere	se	regăsesc	în	contextul	sarcinilor	de	comunicare	ling-
vistică	care	au	ca	și	scop	dezvoltarea	competenței	de	comunicare	a	elevului	în	realiza-
rea	activităților	care	implică	recepția,	producerea,	interacțiunea	și	medierea	(mai	ales,	
activitățile	de	traducere	și	 interpretare),	fiecare	din	aceste	moduri	de	activitate	fiind	
susceptibile	de	a	fi	 realizate	fie	 în	 formă	orală,	fie	 în	 forma	scrisă,	fie	 în	ambele	 for-
me.	Mobilizând	și	recepția,	și	producerea,	activitățile	de	mediere	în	forma	lor	scrisă	și/
sau	orală	permit,	prin	intermediul	traducerii	sau	interpretării,	rezumatului	în	scris	sau	
a	dării	de	seamă,	de	a	produce	pentru	o	 terță	persoană	o	 (re)formulare	accesibilă	a	
textului-sursă,	la	care	terțul	nu	are	acces	direct.	Activitățile	comunicative	de	mediere	
care	(re)procesează	un	text	existent	ocupă	un	loc	considerabil	în	funcționarea	lingvistică	
normală	a	societăților	noastre.

Printre	activitățile	de	mediere	orală	găsim,	de	exemplu	interpretarea	simultană	(în-
truniri,	conferințe	etc.),	interpretarea	neoficială	pentru	prieteni,	familie,	vizitatori	stră-
ini,	pentru	vizitatori	străini	în	propria	țară,	pentru	vorbitori	nativi,	în	străinătate,	în	si-
tuații	de	negociere	și	situații	mondene,	a	unor	pancarte,	meniuri,	mici	afișe	etc.	Printre	
activitățile	de	mediere	scrisă	se	numără	traducerea	exactă	(a	contractelor,	textelor	de	
lege,	textelor	științifice	etc.,	traducerea	literară	(romane,	teatru,	poezie,	 librete	etc.),	
rezumatul	esențialului	(articole	de	ziare	și	reviste	etc.)	în	L2	sau	între	L1	și	L2,	reformu-
larea	(texte	specializate	pentru	nespecialiști	etc.).	

Strategiile	de	mediere	reflectă	modalitățile	de	a	se	descurca	cu	resurse	limitate	pen-
tru	a	prelucra	informația	și	a	găsi	un	sens	echivalent.	Procedura	poate	antrena	o	plani-
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ficare	pentru	a	se	organiza	și	a	profita	la	maximum	de	resurse:	dezvoltarea	cunoașterii	
anterioare,	localizarea	suporturilor,	pregătirea	unui	glosar,	dar	și	pentru	a	examina	mo-
dul	de	abordare	a	sarcinii	de	executat	(luarea	în	considerare	a	nevoilor	interlocutorilor;	
selecția	lungimii	unității	ce	trebuie	interpretată).

Pentru	a	include	elemente	de	mediere	în	procesul	de	predare-învățare-evaluare,	au-
torii	de	manuale	și	profesorii	de	limbi	străine	vor	crea	cel	puțin	patru	tipuri	de	situații	
diferite	în	cadrul	cărora	elevul:

•	 primește	un	text	și	produce	un	text	conex	pentru	a	fi	primit	de	o	altă	persoană	
care	nu	are	acces	la	primul	text;

•	 acționează	ca	un	intermediar	într-o	interacțiune	față	în	față	între	doi	interlocutori	
care	nu	se	înțeleg	reciproc	pentru	că	nu	vorbesc	aceeași	limbă;

•	 interpretează	un	fenomen	cultural	în	raport	cu	o	altă	cultură;
•	 participă	la	o	conversație	sau	discuție	care	implică	mai	multe	limbi,	explorându-

și	repertoriul	plurilingual	și	pluricultural.
 
Exemple de activități care au la bază medierea:
•	 relatarea,	orală	sau	scrisă,	a	informațiilor	cheie	dintr-un	text;	
•	 explicarea,	în	formă	orală	sau	scrisă,	a	informației	prezentate	în	diagrame,	grafi-

ce,	tabele;
•	 redarea	orală	sau	scrisă	a	unui	text	scris;
•	 luarea	de	notițe	în	timpul	unor	prelegeri,	seminare,	întruniri;
•	 expunerea	personală	vizavi	de	texte	creative	și	literare;
•	 reflectarea	a	supra	mesajelor	din	texte	creative,	literare	și	nonliterare;
•	 facilitarea	colaborării	în	cadrul	unui	grup	pentru	a	ajunge	la	consens;
•	 facilitarea	interacțiunii	dintre	membrii	unui	grup;
•	 stabilirea	unei	atmosfere	pozitive	de	colaborare	și	înțelegere	reciprocă;
•	 facilitarea	în	cadrul	unor	situații	nonformale	cu	prieteni	și	colegi;
•	 explicarea	unui	concept	nou;
•	 adaptarea	repertoriului	lingvistic	la	situații	noi;
•	 interacțiunea	în	mediul	on-line;
•	 interacțiunea	plurilingvistică	și	interculturală.	

Exemplu:	 atunci	 când	 un	 elev	 primește	 în	 ospeție	 un	 elev	 de	
aceeași	vârstă	din	altă	țară,	acesta	este	pus	în	situația	de	a	parafraza	
enunțurile	emise	de	părinți,	în	cazul	în	care	părinții	nu	vorbesc	lim-
ba	străină	a	oaspetelui.	Vice	versa,	elevul	va	explica	părinților	cele	
spuse	de	elevul	străin,	va	transpune	oral	cerințele	sau	comentariile	
acestuia,	de	 regulă	 într-o	 formă	mai	 simplă,	 recurgând	 la	parafra-
zare	și	rezumare.	În	acest	caz	nu	avem	de	a	face	cu	un	exercițiu	de	
traducere,	întrucât	nivelul	de	cunoaștere	a	celor	două	limbi:	limba	
maternă,	a	elevului,	și	limba	străină	vorbită	de	oaspete,	nu	este	la	
același	nivel.	
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Exemplu de sarcină care include activităţi de mediere

Sunteți membru al echipei Radio Tineret Moldova. Tema emisiunii 
de astăzi este muzica pentru adolescenți în limba engleză. Selectați 
2 dintre cele mai populare cântece în engleză şi faceți un sumar 
scurt al mesajului versurilor (maximum 100 de cuvinte), acompaniat 
de informații succinte despre interpret (maximum 100 de cuvinte). 
Aveți la dispoziție doar 2 minute pentru a prezenta informația ascul-
tătorilor Radio Tineret Moldova. 
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ANEXĂ

Glosar al produselor de învăţare recomandate
	

Bandă	desenată	

Colaj

mijloc	de	comunicare	pe	cale	grafică,	alcătuit	cu	ajutorul	imaginilor	și,	
adeseori,	a	cuvintelor,	în	scopul	de	a	ilustra	un	fir	narativ.

compoziție	pe	hârtie	care	implica	procesul	de	lipire	și	asamblare	a	unei	
varietăți	de	materiale	cum	ar	fi	decupaje	din	reviste,	țesături,	panglici,	
obiecte	mici,	etc.,	acompaniate	de	cuvinte,	fraze,	propoziții	sau	texte	
descriptive.

Hartă	conceptuală modalitate	 de	 organizare	 logica	 și	 reprezentare	 grafică	 și	 vizuală	 a	
informațiilor,	evidențiind	relațiile	dintre	diverse	concepte	și	 idei	care	
poate	fi	creată	de	mână	sau	folosind	o	aplicație	software.

	Infografic colecție	organizată	de	 imagini,	grafice,	simboluri	și	 text	care	oferă	o	
descriere	succintă,	clară	și	rapidă	a	unui	concept	sau	a	unei	teme

Jurnal	de	lectură

Jurnal	de	învățare

colecție	personală	de	notițe,	gânduri	și	impresii	provocate	de	lectura	
unui	text	sau	a	unei	cărți.

colecție	de	 însemnări,	observații,	gânduri	și	alte	materiale	relevante	
adunate	într-o	perioadă	de	studiu	cu	scopul	de	a	îmbunătăți	învățarea	
prin	procesul	de	scriere	și	reflectare	asupra	celor	studiate.

	Lapbook

Portofoliu

Produs	digital

Proiect

colecție	de	pagini	organizate	sub	forma	unei	cărți	sau	a	unui	portofoliu	
care	are	ca	scop	prezentarea	detaliată	a	unei	teme	cu	ajutorul	imagini-
lor,	frazelor	scurte,	cuvintelor	cheie,	simbolurilor	grafice	și	desenelor	
executate	de	autor	sau	colectate	din	diverse	surse.

colecție	sistematică	de	lucrări	selectate	deliberat	care	ilustrează	în	ce	
măsură	un	elev	 a	 atins	un	 set	de	 rezultate	 specifice	 și	 care	 reflectă	
prestația,	performanțele,	competențele	teoretice,	practice	și	progre-
sul	școlar/academic	al	acestuia.

lucrare	 creată	 de	 elev/cadru	 didactic	 prin	 intermediul	 tehnologiilor	
informaționale	moderne	în	procesul	de	învățare-predare-evaluare.

lucrare	 realizată	 ca	 rezultat	al	unei	 acțiuni	 sau	 serie	de	acțiuni	 indi-
viduale	sau	 în	grup	 în	scopul	de	a	 îndeplini	un	obiectiv	cu	character	
didactic,	care	presupune	transferul	de	cunoștințe	și	capacități,	 facili-
tarea	abordărilor	 interdisciplinare,	 consolidarea	abilităților	 sociale	 și	
dezvoltarea	competențelor	lingvistice	ale	elevului.

Scrapbook	 colecție	de	fotografii,	desene	și	decupaje	însoțite	de	explicații	scurte	
și	comentarii	personale	organizate	sub	forma	unei	cărți,	a	unui	album	
sau	a	unui	jurnal.

	Studiu	de	caz rezultatul	 confruntării	 directe	 a	 elevului	 cu	 o	 situație	 din	 viața	 re-
ală,	 autentică,	 reprezentativă	pentru	un	 set	de	 situații	 și	 evenimen-
te	 problematice	 care	 permit	 testarea	 gradului	 de	 operaționalitate	
a	 cunoștințelor	 însușite	 și	 a	 competențelor	 formate	 în	 procesul	 de	
predare-învățare-evaluare.


