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Aprobată prin ordin al ministrului
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NOTĂ DE PREZENTARE
Curriculumul de LIMBĂ MODERNĂ L2 pentru clasa a IX-a a fost elaborat avându-se în vedere
următoarele:
• structura sistemului de învăţământ liceal din România;
• curriculumul parcurs de elevi până în clasa a VIII-a;
• reperele impuse de OM 3410/16.03.2009, OM 3411/16.03.2009 şi OM 3412/16.03.2009 privind
aprobarea Planurilor cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a - a XII-a (teoretic şi vocaţional), respectiv
pentru clasele a IX-a şi a X-a, profil tehnologic;
• documentele europene privind achiziţionarea competenţelor-cheie în cadrul învăţământului obligatoriu;
• necesitatea de a oferi un răspuns mult mai adecvat cerinţelor sociale exprimat în termeni de achiziţii
finale uşor evaluabile la încheierea ciclului inferior al liceului.
Prezentul curriculum urmăreşte structurarea ciclului inferior al liceului pe filiere şi profiluri şi a fost elaborat
urmărindu-se:
A. practica raţională a limbii. Prin dezvoltarea competenţelor de receptare şi producere, elevul va
putea, în limitele cunoştinţelor dobândite, să decodifice şi să producă, atât oral cât şi în scris, mesaje corecte
şi adecvate funcţional şi comunicativ.
B. formarea şi dezvoltarea de competenţe de comunicare şi interacţiune. Elevul va fi capabil să
utilizeze conştient şi adecvat funcţional modalităţi şi tehnici de interacţiune (orală şi în scris) în diverse
contexte comunicative.
C. dezvoltarea unor tehnici de muncă intelectuală. Elevul va învăţa să utilizeze strategii şi tehnici
de studiu prin care să valorifice cunoştinţe şi deprinderi achiziţionate prin studiul altor discipline, dintr-o
perspectivă cross-curriculară, să utilizeze informaţii din tabele, scheme, să folosească dicţionare şi alte tipuri
de lucrări de referinţă.
În aceste condiţii, proiectarea curriculară a pornit de la trei puncte de reper: programele din clasele
anterioare, documentele Comisiei Europene referitoare la dezvoltarea competenţelor cheie şi Cadrul Comun
de Referinţă European pentru învăţarea limbilor străine publicat de Consiliul Europei în 1998. Din această
perspectivă, curriculumul de faţă construieşte, pe baza achiziţiilor dobândite până la sfârşitul învăţământului
gimnazial, competenţe de comunicare derivate dintr-un consens larg, european şi contribuie la dezvoltarea de
competenţe cheie din patru dintre cele opt domenii de competenţe cheie identificate la nivel european: (2)
comunicarea în limbi străine, (5) ”a învăţa să înveţi”, (6) competenţe interpersonale, interculturale,
sociale şi civice, (8) sensibilizarea la cultură, domenii asumate şi de sistemul de învăţământ românesc.
Obiectivul fundamental al disciplinei LIMBI MODERNE este achiziţionarea şi dezvoltarea de către elevi a
competenţelor de comunicare necesare pentru o comunicare eficientă prin însuşirea de cunoştinţe, deprinderi
şi atitudini specifice, în conformitate cu ”Key Competences for Long Life Learning” programme (2006), la
niveluri echivalente cu cele prevăzute în Cadrul comun de referinţă european pentru Limbi.

Limba italiană – L2 – clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului

2

În conformitate cu planurile cadru aprobate prin OM 3410/16.03.2009, OM 3411/16.03.2009 OM şi
3412/16.03.2009, disciplina LIMBA MODERNĂ L2 are următorul regim de predare la clasele a IX-a şi a
X-a:
Specializare

Număr de ore pe săptămână
(TC + CD)
Clasa a IX-a
Clasa a X-a

Real

toate specializările

2 (1 + 1)

2 (1 + 1)

Umanist

toate specializările

2 (1 + 1)

2 (1 + 1)

Tehnic

toate specializările

2 (2 + 0)

2 (1 + 1)

Resurse naturale şi
protecţia mediului

toate specializările

2 (2 + 0)

2 (1 + 1)

Servicii

toate specializările

2 (2 + 0)

2 (1 + 1)

Militar (M.Ap.N.)

Matematică-informatică

2 (1 + 1)

2 (1 + 1)

Ordine şi securitate
publică

Ştiinţe sociale

2 (1 + 1)

2 (1 + 1)

Pedagogic

toate specializările

2 (1 + 1)

2 (1 + 1)

Artistic

toate specializările

1 (1 + 0)

1 (1 + 0)

Sportiv

toate specializările

1 (1 + 0)

1 (1 + 0)

Teologic

toate specializările

1 (1 + 0)

1 (1 + 0)

Vocaţională

Teoretică

Profil

Tehnologică

Filieră

Pornind de la regimul de predare a limbilor moderne, curriculum-ul pentru clasa a IX-a, ciclul
inferior de liceu L2 este format din:
- PROGRAMA pentru limba modernă 2 (anul V de studiu), care se adresează elevilor de liceu
de la toate filierele şi profilurile care au început studiul limbii moderne în clasa a V-a
Delimitarea parcursului de învăţare se realizează pe baza unui model care îmbină competenţe şi
Forme de prezentare a conţinuturilor.
Structura programelor este următoarea:
1. COMPETENŢE GENERALE (definite ca ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi care
se formează pe întreaga durată a liceului);
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NOTA:
Termenul de „competenţe generale” se sprijină pe conceptul de „competenţe generale individuale”, aşa cum
acesta este definit în Cadrul European Comun de Referinţă dar adaugă la abilităţile subiectului în situaţie de învăţare
şi de comunicare (a stăpâni sistemul limbii, a utiliza cunoştinţele noţionale şi empirice despre lume, a şti să fii, a şti să
înveţi) şi alte ansambluri de cunoştinţe referitoare la producerea şi receptarea mesajelor orale şi scrise în diverse
situaţii de comunicare. Din acest punct de vedere, formularea competenţelor generale în curriculum-ul de limbi străine
pentru liceu include, în mod deliberat, şi elemente pe care autorii Cadrul European Comun de Referinţă le explicitează
la capitolul „activităţi de limbaj” (2.1.3.) Insistenţa asupra receptării, a producerii, a interacţiunii şi a medierii chiar
în enunţul competenţelor generale nu este întâmplătoare. Ea atestă orientarea spre praxis a actualului curriculum şi ar
trebui să inducă un comportament dinamic, atât la profesor, cât şi la elev, în sensul că sarcinile de comunicare, atinse
prin activităţi, dezvoltă competenţa de comunicare în şi prin schimbul verbal, atât în codul scris cât şi în codul oral al
limbii.
În acelaşi timp, prezenţa semnificativă a unor termeni, care aparţin sferei activităţilor, în formularea generică a
celor patru competenţe este de natură să sublinieze că scopul învăţării este nu transmiterea de cunoştinţe despre limba
în sine, ci antrenarea elevilor în operaţii discursive din ce în ce mai complexe. Pe de altă parte, din considerente de
politică educaţională, accentul pus pe comportament justifică evidenţierea valorilor şi a atitudinilor în mod distinct,
pentru a fi scoasă la iveală mai pregnant legătura cu finalităţile şi profilul de formare în învăţământul obligatoriu din
România. Astfel, trăsături de personalitate şi atitudini, care ţin de imaginea de sine şi respectiv imaginea celuilalt în
comunicare (lingvistică şi interculturală) sunt reorganizate în jurul unui ansamblu de valori şi poziţionate în
curriculum-ul de limbi moderne în mod diferit, dar nu divergent, faţă de referenţialul european care aşează trăsăturile
de personalitate şi atitudinile sub genericul competenţei generale individuale „a şti să fii”. Cele două opţiuni
vehiculează, în principiu, aceeaşi termeni şi propun, în particular, configuraţii compatibile.
Observaţiile precedente îşi menţin pertinenţa şi în perspectiva evoluţiei procesului de învăţare la limbi moderne.

2. VALORI ŞI ATITUDINI (ce urmează a fi formate pe întreg parcursul liceal);
3. COMPETENŢE SPECIFICE (derivate din competenţele generale şi care se formează pe durata
unui an de studiu) corelate cu FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR. Această corelare
constituie pivotul curriculum-ului, care accentuează latura sa pragmatică: devine astfel transparent nu numai
ce se învaţă, dar mai ales de ce anume se învaţă anumite forme de prezentare a conţinuturilor. În rubrica
”competenţe specifice” se găsesc şi competenţe/ elemente de competenţă scrise cu aldine; formarea acestora
va fi urmărită numai la elevii din clasele care au prevăzută o oră în CD. Rubricile ”Forme de prezentare a
conţinuturilor” cuprind conţinuturi conceptuale (tipuri de text, categorii de conţinuturi lingvistice),
conţinuturi factuale şi conţinuturi procedurale (tehnici ce trebuie însuşite de elevi); aceste rubrici sunt
structurate pe Trunchiul comun (TC) şi Curriculum diferenţiat (CD), iar tipurile de conţinut din rubrica
”Forme de prezentare a conţinuturilor CD” se vor utiliza numai la clasele care au prevăzută o oră în CD la
limba modernă 2. Structura de competenţe corelate cu forme de prezentare a conţinuturilor oferă un cadru
adecvat şi util pentru procesul de evaluare a învăţării, sprijinindu-l şi asigurând acestuia un caracter mai
practic şi mai transparent.
4. SUGESTII METODOLOGICE structurate pe două domenii:
¾ Conţinuturi recomandate care sunt structurate, pentru fiecare limbă, în:


Teme (prezintă domeniile şi temele care vor constitui contextul pentru realizarea activităţilor de
învăţare pe parcursul orelor de limba italiană şi vor delimita tematica ce va fi folosită în evaluare)



Elemente de construcţie a comunicării (conţin categorii de structuri lingvistice utilizate în
comunicare)



Funcţii comunicative ale limbii (precizează actele de vorbire utilizate în adecvarea funcţională a
comunicării)

¾ Scurt ghid metodologic (sugestii oferite ca sprijin pentru proiectarea şi realizarea demersul didactic)
La nivelul ciclurilor primar şi gimnazial, parcursul formativ s-a concentrat pe formarea şi dezvoltarea
deprinderilor integratoare, polarizate de fapt pe receptarea şi producerea de mesaje orale şi scrise; în clasa a IXa şi următoarele, alături de două competenţe generale care continuă acest parcurs, se adaugă interacţiunea în
comunicarea orală şi scrisă, precum şi transferul şi medierea mesajelor. Delimitarea unei competenţe de
interacţiune este necesară în condiţiile în care comunicarea reală implică în majoritatea situaţiilor un receptor şi
un emiţător în cadrul unei relaţii parteneriale. În cazul medierii şi transferului mesajelor avem de-a face cu o
competenţă de ordin înalt, legitim de format la nivelul liceului. Aceasta presupune treceri de la un cod la altul
(între două limbi, de exemplu, sau de la verbal la non-verbal şi invers) sau adaptări şi reformulări ale diverselor
mesaje în funcţie de situaţia de comunicare.
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Seturile de Competenţe specifice corelate cu Forme de prezentare a conţinuturilor sunt urmate de
sugestii metodologice de aplicare, menite a veni în sprijinul cadrelor didactice în vederea organizării unui
demers didactic modern şi eficient. Capitolul de sugestii metodologice este structurat în două domenii: 1)
liste de conţinuturi recomandate de Comisia Naţională pentru fiecare programă pentru construirea
demersului didactic, şi 2) un scurt ghid metodologic pentru proiectarea şi derularea activităţii la clasă. Listele
de conţinuturi recomandate conţin arii tematice pentru contextualizarea activităţilor de învăţare, elemente de
construcţie a comunicării (structuri lingvistice) care vor fi achiziţionate şi cu care se va opera pe parcursul
activităţilor, şi funcţii comunicative (acte de vorbire) care vor fi exersate şi utilizate de elevi.
În elaborarea programelor s-au avut în vedere, în conformitate cu documentele de politică
educaţională ale MECI şi cu prevederile documentelor europene asumate de România, competenţele şi
nivelurile de performanţă prevăzute de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi. Pentru a se
crea condiţiile de realizare a unei evaluări unitare şi standardizate a nivelului de achiziţie a competenţelor, şi
în scopul de a se crea premisele pentru o eventuală certificare a competenţelor de comunicare în limba
modernă dobândite în şcoală, se vor elabora, pentru finele ciclului inferior al liceului, standarde curriculare
de performanţă. Acestea vor fi corelate cu nivelurile prevăzute de Cadrul European Comun de Referinţă,
în conformitate cu recomandările Comisiei Europene.
Nivelul ţintă din Cadrul European Comun de Referinţă va fi, la finele ciclului inferior al liceului,
următorul:
• Limba 2 - nivel B1 pentru competenţele de receptare; nivel A2 – pentru competenţele de
producere

COMPETENŢE GENERALE
LIMBA MODERNĂ 2
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte
3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă
4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare

VALORI ŞI ATITUDINI
-

Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă în diferite
situaţii de comunicare

-

Conştientizarea rolului limbii italiene ca mijloc de acces la patrimoniul culturii universale

-

Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru manifestarea toleranţei prin abordarea critică a
diferenţelor şi a stereotipurilor culturale transmise cu ajutorul limbii italiene

-

Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale specifice, prin receptarea unei
varietăţi de texte în limba italiană şi prin raportarea la civilizaţia spaţiului cultural italian
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Anexa nr....... la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr........ /..............
Programa L2 (limba modernă 2 – pentru toate filierele, profilurile şi specializările de licee)1
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR2
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare
Forme de prezentare a conţinuturilor

Competenţe specifice
1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text, pe baza
unor întrebări de sprijin
1.2 Deducerea din context a înţelesului unor elemente
necunoscute dintr-un text citit
1.3 Identificarea unor informaţii specifice dintr-un
text ascultat pe subiecte familiare, articulat clar şi
cu viteză normală
1.4 Selectarea unor informaţii relevante din
fragmente de texte informative, instrucţiuni, tabele,
hărţi, pentru a îndeplini o sarcină de lucru

Trunchi comun
• Povestiri
• Interviuri
• Texte/ fragmente de
informare generală
• Dialoguri, conversaţii

Curriculum diferenţiat
• Rapoarte/
prezentări
orale/ scrise
• Diagrame,
grafice,
tabele sinoptice
• Articole de presă,
emisiuni de ştiri radio/ TV

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
Competenţe specifice
2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame, pagini de
jurnal
2.2 Elaborarea – oral sau în scris – a unor descrieri
simple, cu referire la evenimente sau experienţe
personale, pe bază de suport vizual sau de plan de idei

•
•
•
•

Forme de prezentare a conţinuturilor
Trunchi comun
Curriculum diferenţiat
Povestire
• Prezentare scrisă
Prezentare orală
Descrieri de obiecte,
persoane
Paragrafe pe diverse
arii tematice

3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă
Competenţe specifice
3.1 Comunicarea interactivă într-un schimb de
informaţii simplu şi direct
3.2 Redactarea unor mesaje/ scrisori personale simple
de răspuns la o solicitare
3.3 Exprimarea acordului/ dezacordului faţă de
opiniile exprimate în cadrul unui schimb de idei pe
teme de interes
3.4 Notarea informaţiilor pertinente dintr-o
comunicare pe subiecte cunoscute, rostită clar şi
rar, pe care o poate întrerupe pentru a cere
formulări sau repetări

•
•
•
•
•

Forme de prezentare a conţinuturilor
Trunchi comun
Curriculum diferenţiat
Dialogul
Conversaţia cotidiană
Mesaje personale
Scrisori
personale
simple
Funcţiile comunicative necesare:

- a solicita şi a oferi informaţii
generale şi de ordin personal;
- a saluta, a face prezentări;
- a face urări cu o anumită
ocazie;

- a cere permisiunea pentru a
putea întrerupe;
- a exprima intenţia/ opinia
personală;
a
exprima
acordul/
dezacordul.

4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
Competenţe specifice
4.1 Reducerea unui paragraf la o idee esenţială
4.2 Reformularea, la cererea partenerului de dialog, a unei
replici în cadrul unei conversaţii pe teme familiare
4.3 Înregistrarea informaţiilor receptate oral sau în
scris sub formă de notiţe, cu suport dat

1

•
•

Forme de prezentare a conţinuturilor
Trunchi comun
Curriculum diferenţiat
Fragmente de texte de
• Înregistrări audio
informare generală
• Notiţe
Dialoguri, conversaţii

Pentru Filiera tehnologică (2 ore/ săptămână în TC), toate conţinuturile şi toate formele de prezentare ale
conţinuturilor sunt obligatorii;
2
Competenţele scrise cu aldine şi conţinuturile din rubrica ”Forme de prezentare a conţinuturilor CD” aparţin curriculumului
diferenţiat şi se adresează numai claselor de liceu, care au prevăzută 1 oră în CD în planul cadru.

RECOMANDĂRI PRIVIND CONŢINUTURILE ÎNVĂȚĂRII
NOTE:
1. Comisia naţională de limba italiană recomandă ca, pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice şi a
valorilor şi atitudinilor prevăzute în programe, să fie utilizate conţinuturile din listele de mai jos
2. La alegerea temelor şi textelor pe care se va lucra se va avea în vedere corelarea lor cu filiera şi domeniul de
prespecializare al fiecărei clase.
3. Echilibrarea sarcinilor de lucru se va realiza astfel:
• pentru texte dificile se vor stabili sarcini de lucru cu grad mic de dificultate;
• pentru texte uşoare, se va avea în vedere ca gradul de dificultate a sarcinilor de lucru să fie sporit.

CONŢINUTURI RECOMANDATE pentru Programa L2
(limba modernă 2 – pentru toate filierele, profilurile şi specializările de licee) 3
TEME4
Se recomandă ca activităţile de învăţare la L2 să fie proiectate şi realizate în contextul următoarelor teme:
• DOMENIUL PERSONAL
 Relaţii interpersonale
 Alimentaţie
 Sănătate
 Timpul liber
 Universul adolescenţei (stiluri de viaţă)
• DOMENIUL PUBLIC
 Călătorii
 Protecţia mediului
• DOMENIUL OCUPAŢIONAL
 Profesiuni
• DOMENIUL EDUCAŢIONAL
 Universul cultural italian – trecut şi prezent
 Obiceiuri şi tradiţii
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII5:
Categoriile gramaticale enumerate aparţin metalimbajului de specialitate. În cadrul comunicării
didactice, ele vor fi introduse în mod raţional, potrivit nevoilor de exersare/ îmbogăţire a funcţiilor
comunicative şi nu vor face obiectul unei evaluări explicite. Structurile gramaticale de mai mare dificultate,
dar necesare pentru realizarea unor funcţii comunicative, nu vor fi tratate izolat şi analitic, ci vor fi abordate în
cadrul achiziţiei globale. Elementele de gramatică se vor doza progresiv, conform dificultăţii lor şi nevoilor de
comunicare, fără a se urmări epuizarea tuturor realizărilor lingvistice ale categoriilor gramaticale enumerate.
Pe parcursul clasei a IX-a la limba modernă 2 se recomandă a se opera cu următoarele elemente de
construcţie a comunicării:
1. FONETICĂ ŞI ORTOGRAFIE
regulile de pronunţie
accentul
reguli de despărţire în silabe
eliziunea
2. VOCABULAR
cuvinte şi sintagme corespunzând funcţiilor comunicative şi domeniilor tematice (expresii, familii de
cuvinte, sinonime, antonime)
3. ELEMENTE ŞI STRUCTURI GRAMATICALE
RELUARE ŞI CONSOLIDARE
1. Articolul (hotărât, nehotărât, partitiv)
2. Prepoziţiile articulate
3. Substantivul (genul, numărul, formarea pluralului)
3 Cu excepţia profilului Militar M.A.I. şi M.A.P.N., unde curriculum-ul pentru ora din CD va fi elaborat în şcolile
respective.
4 Domeniile tematice notate cu aldine vor fi utilizate numai la clasele care au prevăzută 1 oră/ săptămână în CD.
5 Elemente de construcţie a comunicării notate cu aldine vor fi utilizate numai la clasele care au prevăzută 1 oră/
săptămână în CD.
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4. Adjectivul calificativ (gradele de comparaţie) şi pronominal (demonstrativ, posesiv)
5. Pronumele personale în nominativ, dativ, acuzativ
6. Pronumele combinate
7. Verbul (recapitularea indicativului şi a condiţionalului) la diateza activă şi reflexivă
ELEMENTE NOI
Modul conjunctiv prezent şi trecut - forme şi principalele contexte de utilizare
Modul imperativ (forma afirmativă, forma negativă)
Conjuncţia – formele cel mai frecvent utilizate în coordonare şi subordonare
Prepoziţia – formele cele mai frecvente în comunicare
Interjecţia
Pe parcursul clasei a IX-a la limba modernă 2 se vor achiziţiona şi utiliza următoarele funcţii comunicative6
ale limbii:
•
•
•
•
•
•
•
•

A solicita şi a oferi informaţii generale
A solicita şi a oferi informaţii de ordin personal
A solicita şi a oferi informaţii despre sănătate
A solicita şi a oferi informaţii despre locuri de interes
cultural / turistic
A solicita confirmarea unei informaţii
A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui
mesaj
A solicita şi a oferi informaţii despre evenimente,
experienţe şi activităţi trecute
A oferi, a accepta sau a refuza ajutorul cuiva

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A descrie persoane şi obiecte
A cere şi a exprima o părere
A exprima probabilitatea
A exprima o dorinţă sau o preferinţă
A formula o interdicţie
A invita pe cineva / a răspunde la o
invitaţie
A da instrucţiuni
A planifica o acţiune
A cere permisiunea

SCURT GHID METODOLOGIC7
Procesul de formare/ învăţare/ instruire, privit global, la nivelul clasei, presupune:
- proiectarea de la Curriculum-ul Naţional – la planificarea anuală – la proiectarea unităţilor de învăţare;
- transpunerea proiectului în activităţi didactice concrete;
- evaluarea procesului care se desfăşoară în clasă în vederea reglării lui prin analiza feedback-ului obţinut.

I. PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ – este un instrument de interpretare personalizată a programei,
care asigură un demers didactic concordant cu situaţia concretă din clasă. Se recomandă ca planificările
calendaristice să fie elaborate pentru întreg anul şcolar, pentru a se avea o imagine de ansamblu asupra realizării
curriculum-ului pe întreg anul.
Elaborarea planificărilor pentru clasa a IX-a presupune următoarele etape:
1. Studierea atentă a programei şi a manualului pentru care s-a optat.
2. Corelarea competenţelor şi conţinuturilor din programă cu unităţile/ lecţiile din manual în care se regăsesc.
3. În cazul în care manualul nu acoperă în totalitate programa, căutarea altor resurse didactice.
4. Stabilirea succesiunii unităţilor de învăţare (oră/ ore de curs) şi detalierea conţinuturilor tematice pentru
fiecare unitate în raport cu acele competenţe specifice care le sunt asociate prin programă.
5. Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de învăţare, în concordanţă cu competenţele
specifice vizate.

Structura planificării calendaristice
Nr.
U.Î.

Conţinuturi ale U.Î.
tematic
elemente de construcţie a
comunicării
 funcţii comunicative



Competenţe
specifice
vizate

Număr de ore
alocate

Săptămâna

Observaţii
(amendamente)

6

Funcţiile comunicative ale limbii notate cu aldine vor fi utilizate numai la clasele care au prevăzută 1 oră/ săptămână
în CD.
7
Pentru detalii, a se consulta “Ghid metodologic – aria Limbă şi comunicare, liceu”, MEC, CNC, Bucureşti, 2002
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II. PROIECTAREA UNEI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Metodologia de proiectare a unei unităţi de învăţare constă într-o succesiune de etape înlănţuite logic, ce contribuie la
detalierea conţinuturilor, în vederea formării competenţelor specifice.
Etapele proiectării sunt aceleaşi oricare ar fi unitatea de învăţare vizată.
Detalieri ale conţinuturilor
Competenţe
Activităţi de
Resurse
Evaluare
unităţii de învăţare
specifice vizate
învăţare
-

Ce?
tema (detaliată pe lecţii)
text / tip de text
elemente de construcţie a
comunicării
funcţii comunicative

De ce?

Cum?

Cu ce?

Cât? (În ce măsură?)

III. TIPURI DE ACTIVITĂŢI ŞI EXERCIŢII RECOMANDATE PENTRU DEMERSUL DIDACTIC
1. Receptarea de mesaje transmise oral şi în scris în diverse situaţii de comunicare
exerciţii de identificare
exerciţii de discriminare
exerciţii de confirmarea înţelegerii sensului global dintr-un text oral sau scris
exerciţii de selectarea ideilor principale dintr-un text (oral sau scris)
exerciţii de desprindere/ înţelegere a ideilor dintr-un text (dialog structurat, conversaţie, descriere, discuţie,
raport, grafic, prezentare, povestire)
- exerciţii de operare cu fragmente de texte/texte de informare sau literare (completare de tabele/ diagrame,
ordonare în ordinea logică a desfăşurării unor evenimente
- proiecte individuale

-

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
- exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri
- exerciţii de completare de formulare, text lacunar
- exerciţii de construire a paragrafului
- exerciţii de redactare simplă cu întrebări de sprijin şi plan
- exerciţii de prezentare, relatare/repovestire, rezumare
- dialog, conversaţie dirijată sau liberă, simulare, interviu, joc de rol
- discuţii, descrieri, asocieri, comparaţii, povestire, comentariu
- expunere/ prezentare sub formă de monolog
- exerciţii de formulare de corespondenţă personală/oficială (mesaje, scrisori, e-mail, felicitare, carte poştală,
cerere, curriculum vitae, proces verbal, referate)
- exerciţii de redactare: paragraf, rezumat, eseu structurat şi semistructurat
- exerciţii de rezumare/ expansiune (oral şi în scris)
- proiect
3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală şi scrisă
-

exerciţii pe perechi şi în grup: dialog, conversaţie (faţă în faţă sau telefonică), interviu, mesaj, scrisoare de
răspuns
joc de rol, discuţie
prezentare
exerciţii de grup: formulare/ ordonare/ esenţializare a unor idei/ enunţuri
exerciţii de formulare/ construire a unei argumentări/ a unui interviu
exerciţii de redactare a unor texte/ scrisori cu paşi daţi
exerciţii de luare de notiţe
proiecte de grup
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4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
- exerciţii de transfer şi transformare
- exerciţii de transfer de informaţie în şi din coduri non-lingvistice (grafice, scheme, imagini)
- exerciţii de traducere şi retroversiune
- exerciţii de reformulare şi transpunere în alt registru funcţional, luare de notiţe
- exerciţii de transformare a unui text narativ în dialog şi invers
- proiecte individuale sau de grup
IV. EVALUAREA
Evaluarea formativă, continuă şi regulată este implicită demersului pedagogic curent în orele de limbă
modernă, permiţând, atât profesorului cât şi elevului, să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a
cunoştinţelor, să identifice lacunele şi cauzele lor, să facă remedierile care se impun în vederea reglării (ajustării)
procesului de predare/ învăţare. Pentru a se realiza o evaluare cât mai completă a învăţării, este necesar să se aibă
în vedere, mai ales în evaluarea formativă continuă, evaluarea nu numai a produselor activităţii şi învăţării
elevilor, ci şi a proceselor de învăţare, şi a competenţelor achiziţionate, a atitudinilor dezvoltate, precum şi a
progresului elevilor. Este evident că modalităţile (metode, instrumente) tradiţionale de evaluare nu pot acoperi
toată această paletă de rezultate şcolare care trebuie evaluate. În aceste condiţii, pentru a putea obţine cât mai
multe date relevante privind învăţarea, este necesar ca pentru evaluare profesorii să facă apel la metode şi
instrumente complementare de evaluare.
Pentru evaluarea achiziţiilor (în termeni cognitivi, afectivi şi performativi) elevilor, a competenţelor lor de
comunicare şi inter-relaţionare, la limbi moderne se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente:
• Observarea sistematică (pe baza unei fişe de observare)
• Tema de lucru (în clasă, acasă) concepută în vederea evaluării
• Proiectul
• Portofoliul
• Autoevaluarea
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